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RESUMO 

 

 

Este trabalho de pesquisa faz uma abordagem não exaustiva acerca da temática da liberdade 

na perspectiva da teóloga cristã protestante norte-americana Ellen G. White, partindo do 

estudo de sua pessoa e dos contextos geopolítico e sociocultural nos quais viveu, avançando 

ainda para uma noção de sua produção literária e a importância da sistematização de seu 

pensamento para uma compreensão de sua tratativa quanto ao tema proposto. Toma-se como 

critério de análise a organização de seu pensamento em três linhas de raciocínios teológicos 

chamadas, respectivamente, Teologia Integral, Teologia do Compromisso e Teologia do 

Discipulado, as quais, combinadas, constituem sua perspectiva teológica de liberdade. 

Mostra-se que a primeira linha justifica as razões da liberdade, a segunda explica como ela 

ocorre no ser humano, e a terceira propõe o roteiro de sua exteriorização positiva para a 

humanidade. Segue-se, então, examinando os conceitos, fundamentos, características e 

desdobramentos temáticos de cada um dos elementos constituintes dos roteiros teológicos 

mencionados, evidenciando os teólogos que mais influenciaram a autora e apontando as 

aproximações de sua perspectiva à de teólogos que lhe são posteriores. Em conclusão, propõe-

se, na perspectiva da autora, liberdade como expressão significante de uma vida 

comprometida com o servir em amor de forma piedosa. Liberdade é, assim, uma condição 

experimentada por aqueles que creem e se submetem a Deus, experimentando uma vida de 

permanente amor e serviço abnegado ao próximo, realidade testemunhada na prática da 

genuína piedade cristã. E, por último, desafia-se o leitor à urgente percepção, crítica e reação 

proativa equilibrada em relação às ideologias humanistas de matriz antropocêntrica exclusiva, 

mostrando-as como principais fundamentos dos equívocos (pós)modernos de liberdade. 

Diante dessa realidade, propõe-se a reumanização da ideia de liberdade numa perspectiva 

teocêntrica por meio do retorno a Deus e à Sua Palavra, empreendimento para o qual a 

proposta de Ellen G. White se mostra um potencial Teo-humanizador de considerável valor, 

capaz de possibilitar inclusive o desenvolvimento harmônico da integralidade humana. 

 

Palavras-chave: Ellen G. White; Teologia Sistemática; Teologia Integral; Teologia do 

Compromisso; Teologia do Discipulado; Liberdade Cristã; Críticas; Desafios; Perspectivas. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents a non-exhaustive approach about the theme of freedom from the 

perspective of a North American Protestant Christian theologian named Ellen G. White. The 

dissertation starts with a study about her life and the social-cultural and geopolitical contexts, 

in which she lived in, approaching her literary writings and the importance of her way to 

systematize her thoughts in order to understand her reasoning about the proposed theme. It is 

taken as a criterion for analysis her system of organizing her thoughts in three theological 

lines of thinking named respectively Integral Theology, Theology of Commitment, and the 

Theology of Discipleship that together constitute her theological perspective of freedom. The 

first line of reasoning justifies the reasons of freedom, the second one explains how liberty 

occurs in human being, and the third one explains the itinerary of its positive exteriorization 

for humanity. The dissertation continues exploring the concepts, foundations, features and 

thematic developments of each element which comprises the theological itinerary that has 

been mentioned, and highlighting the theologians that strongly influenced the author and 

pointing out her closest perspectives compare to the posteriors theologians. The dissertation 

concludes proposing that, by the authors‟ perspective, freedom is a significant expression of a 

committed life to serve with love in a piety way. Thus, freedom is a condition lived for those 

who believe and surrender themselves to God, experiencing an enduring life of love and self-

sacrificing service to the neighbor, a reality that is witnessed through a genuine Christian 

piety. And lastly, the dissertation challenges the reader to an urgent perception, critical 

thinking, and a balanced proactive reaction towards the humanists‟ ideologies of an exclusive 

anthropocentric matrix, presenting them as the main foundations of postmodern 

misconceptions about freedom. Given this reality, the dissertation proposes to rehumanize the 

idea of liberty through a theocentric perspective, by returning to God and His word, and for 

this action Ellen G. White‟s proposal seems to be a Teo-humanizing potential of great value 

that may enable even the harmonious development of human wholeness. 

 

 

Keywords: Ellen G. White; Systematic Theology; Integral Theology; Theology of 

Commitment; Theology of Discipleship; Christian Freedom; Criticism; Challenges; 

Perspectives. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A liberdade é uma condição essencial de cada ser humano, um atributo que empresta 

qualidade ao ser racional, garantindo sentido mais excelente à sua existência terrena e 

possibilitando o desenvolvimento coerente de seu caráter para a vida eterna. Seu significado, 

muitas vezes complexo, não ofusca o senso geral de sua necessidade e importância para a 

humanidade. A evidência mais contundente desse fato é o próprio clamor existencial por liberdade 

que cada indivíduo carrega em si e que se manifesta em pensamentos, palavras e atos que, mais ou 

menos conscientes, sinalizam a busca humana permanente por essa condição como requisito 

essencial à sobrevivência com dignidade. 

Quando pensada no âmbito religioso, tal importância é ainda mais evidente, pois a 

liberdade é o atributo supremo que possibilita o exercício saudável da fé inerente ao ser humano 

em sua busca relacional com o Divino. Tão essencial, que sua negação, como canal de apropriação 

da verdade, motivou muitos mártires a gravarem com sangue, suor e lágrimas o nome na história 

cristã ao preferirem abrir mão da mera sobrevivência terrena a abrir mão da liberdade de pensar e 

expressar sua fé como meio de recepção e apropriação da vida plena. E essa forma de liberdade 

continua sendo um atributo tão essencial, que nem mesmo as limitações contingenciais mais 

básicas de tempo e de espaço, às quais estão sujeitos todos os seres humanos, foram capazes de lha 

superar em importância. Ela sobrepuja todas as demais necessidades humanas por ser definidora do 

próprio sentido da vida, e a maior evidência dessa sua primazia é o preço que ela custou ao Senhor 

Jesus Cristo, o salvador da humanidade. Sua aceitação e experiência é, assim, tão importante 

quanto necessária para o que as Escrituras chamam de uma “vida em abundância” (João 10:10). 

Contudo, o senso geral de necessidade e a importância da liberdade não escondem o caráter 

complexo, intrigante e ainda desafiador de sua significação e desdobramentos na prática humana. 

O afastamento do ser humano em relação a Deus deu origem a inúmeras alternativas de liberdade. 

O tema se tornou complexo porque existem para ele infinitas propostas de significação; é intrigante 

porque muitas dessas propostas são frontalmente opostas; e é desafiador porque no íntimo da razão 

humana o termo ainda clama por uma significação e roteiro que na prática se mostre coerente com 

os reclamos da existencialidade humana vocacionada à plenitude. 

Há muito já se notou que nem todo modelo de liberdade pode de fato proporcionar a 

plenitude de vida que o Criador idealizou para suas criaturas nos âmbitos da individualidade e da 

coletividade, e talvez seja em razão dessa realidade que muitos teóricos se empenharam na tarefa 
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de tentar definir qual seria o modelo mais coerente de liberdade humana. É praticamente 

impossível mensurar o quantitativo de autores que, ao longo da história e de muitas maneiras, 

partindo de todas as áreas e ramos do conhecimento, se empenharam no estudo e discussão do 

tema, muitos dos quais sem contribuir significativamente para a elucidação das tensões mais 

básicas que ainda são inerentes a ele.  

Entretanto, quando se revisa a história e o legado deixado ao longo dela por muitos desses 

autores, percebe-se que os resultados infrutíferos de alguns é sem dúvida compensado pelo sucesso 

de outros. Estes últimos são os que não somente propuseram uma teoria da liberdade, mas 

souberam com excelência de vida mostrar na prática a validade de suas propostas, vivendo em 

coerência com elas e apontando aos seus observadores, por exemplos pessoais, a coerência de suas 

perspectivas. 

Para isso, enfrentaram os dilemas de liberdade de seu tempo e tiveram a coragem de 

revisitar a proposta de liberdade cristã buscando uma compreensão de sua prática a partir do 

conhecimento que tinham acerca de Jesus Cristo e do Evangelho enquanto plenificadores da vida 

humana. Ousaram romper com a herança filosófica grega que há muito impregna o pensamento 

ocidental, tendo retomado a ideia bíblica de liberdade pensada a partir de Deus em busca da 

restauração do ser humano em sua integralidade. Tiveram coragem de retomar o tema, mesmo com 

todos os desafios a ele inerentes para seu respectivo tempo, e enfrentá-lo à luz da Bíblia como 

exclusivo roteiro de compreensão e prática. Esse foi o caso de Martinho Lutero, John Wesley e 

Ellen G. White nos dias em que viveram. Deram uma contribuição valiosa para o tema da 

liberdade na teologia cristã ao preço inclusive do enfrentamento imediato das forças contrárias, 

internas e externas, de seus dias. 

A luta de Lutero contra o antropocentrismo, a de Wesley contra o racionalismo e a de 

White contra o modernismo tiveram em comum a oposição declarada ao egoísmo, que é a marca 

comum do antropocentrismo exclusivista que desafiava a liberdade e seus desdobramentos na vida 

humana em seus respectivos tempos. Essa oposição fica ainda mais evidente nos escritos de Ellen 

White e constitui-se o pano de fundo de sua perspectiva de liberdade. Sua proposta foi 

grandemente motivada pelo contexto de crise de liberdade que percebia na época.  

Em seu tempo, a economia capitalista industrial e a cultura materialista urbana que emergia 

de diversos fatores combinavam com a política federalista para ditar os contornos da liberdade em 

solo norte-americano. Nesse contexto, a liberdade cristã era comumente entendida e praticada 

segundo o modernismo cultural da época, o qual sugeria a possibilidade de viver em total 

descomprometimento individual e social em múltiplos e amplos aspectos da vida humana. Tal 

maneira de pensar a liberdade se tornou a filosofia-mestra que acomodava os interesses 
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econômicos, políticos e até religiosos de muitos dos grupos da época (século XIX). Tal ideologia 

parecia propor a máxima e irrestrita possibilidade de que todo cidadão exercesse suas vontades, 

podendo egoisticamente satisfazer os desejos e vontades físicas, emocionais e espirituais que 

possuísse, não se importando com as implicações de sua postura para as demais criaturas de seu 

meio. 

 Diante de tal quadro, o sentido do termo “liberdade”, mesmo tendo à época da autora um 

valor já reconhecidamente necessário à garantia da dignidade humana, mostrava-se um tanto 

confuso e contraditório, inclusive no meio cristão com o qual ela estava familiarizada. Os relatos 

históricos evidenciam que, mesmo no meio protestante, o termo estava sendo percebido como 

sinônimo de prerrogativa de atitude totalmente descomprometida com o serviço a Deus e às demais 

criaturas, o que evidenciava, segundo a percepção de Ellen White, o distanciamento de seu 

significado essencial proposto por Cristo. A autora via um sério problema em tal modelo de 

liberdade descomprometida, que era vivenciada em seus dias, e logo reagiu à sua prática, deixando 

seu protesto acerca do tema registrado em seus escritos. 

 A exemplo de outros autores que lhe foram contemporâneos, ela sinalizou que tal 

compreensão de sentido da liberdade era um equívoco que estava levando muitos professos 

seguidores de Cristo a praticar condutas, comissivas ou omissivas, totalmente contrárias aos 

ensinos de Jesus. Muitos pensavam e agiam, ainda que inconscientemente, em consonância com o 

que propunha o modismo materialista da época. A liberdade era pensada como um bem absoluto 

que justificava o descomprometimento consciente e deliberado do ser humano em relação a Deus e 

às demais criaturas, notadamente quando a aproximação e serviço a estes ameaçava comprometer 

o conforto físico, mental ou espiritual proporcionado pelas assim chamadas “zonas de conforto”, já 

perceptíveis na realidade da época. 

 A acomodação da Igreja Cristã e dos cristãos – inclusive dos segmentos de linha 

protestante – a tal forma de liberdade havia contribuído para a consolidação de uma ideologia que 

não passou despercebida nos escritos da autora. Preocupada com os equívocos de compreensão e 

prática da liberdade cristã em meio a essas realidades, ela aborda o tema de forma esparsa em 

muitos de seus escritos, criticando a indiferença e o comodismo evidenciados na adesão da 

cristandade em relação às várias ideologias de seu tempo, dentre as quais a da liberdade 

descomprometida, cujo modelo entendia-se ser antagônico aos ensinos de Jesus Cristo. Tal 

realidade se evidenciava, dentre outros fatos, na indiferença ou abandono dos mais fragilizados. 

 Não concordando com tais realidades, a autora apresenta o antagonismo entre os modelos 

de liberdade “para” o compromisso (liberdade enquanto meio) e o modelo de liberdade “do” 

compromisso (liberdade descomprometida, como um fim em si mesmo), para ela perceptível em 
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seus dias, denotando a tensão entre ambos. Entendendo que não basta apontar o problema, sendo 

também necessário contribuir para a sua minoração, ela se dispôs ao enfrentamento de tal questão 

deixando em seus escritos realidades que conclamam seus leitores a lidarem com os desafios de 

liberdade de cada época, constatando-os, evidenciando-os, criticando-os e contrapondo-os de 

forma a proporcionar uma reação equilibrada a eles. Seu apelo se dirigiu especialmente aos 

próprios cristãos, que cada vez mais estavam se adaptando a um tipo de liberdade 

descomprometida. 

A essa realidade ela contrapõe sua perspectiva, que aponta a liberdade cristã como 

sinônimo de compromisso com o serviço abnegado a Deus e aos demais seres criados por meio de 

uma vida de piedade genuína. Apenas uma postura dessa natureza seria coerente com a proposta de 

liberdade exemplificada por Cristo, cuja vida aponta para o fato de que o real sentido da liberdade 

cristã está no compromisso com o serviço transformador que ocorre na piedade autêntica, 

entendida como a combinação da fé, simplicidade e humildade. 

 Passado cerca de um século de tal enfrentamento, a realidade que hoje se observa mostra-se 

igualmente complexa e contraditória, temperada com um grau ainda maior de complicadores 

perceptíveis em realidades como fragmentalismo, relativismo e individualismo ainda mais 

intensos, e isso para não citar outros tantos “ismos” perceptíveis. Fato é que as incoerências do 

modelo de liberdade do modernismo, que foram objeto de protesto da autora em seus dias, podem-

se notar ainda ocorrentes na atualidade, evidenciando a inadequação de tal modelo quando 

analisado à luz da perspectiva bíblico-cristã de vida, o qual tornou o termo “liberdade” significante 

quase absoluto de uma condição de vida dirigida pelas vontades que satisfazem o “eu”, sem 

preocupação com as implicações de tal existência em médio e longo prazo, tanto para si mesmo 

quanto para os demais seres humanos e a sociedade mais próxima; um sentido notadamente egoísta 

e egolátrico de autonomia, que torna sua prática viciada de alto potencial destrutivo para o ser 

humano em si mesmo e para outros; um tipo de liberdade em nome da qual se ataca, se mata, se 

separa, se despreza, enfim, se destrói física, emocional e espiritualmente; um modelo cuja proposta 

central não se importa com nada que não seja o próprio “eu”, o “aqui” e o “agora”.  

Representa, ainda, um tipo de liberdade que relativizou o belo, o bom e o verdadeiro a 

ponto de impor como aceitáveis suas contradições essenciais mais opostas e absurdas, propondo 

como normal a fragmentação e a coisificação humanas; um tipo de liberdade que, ao se apresentar 

como um fim em si, impõe a ditadura do “eu”, celebrada pela busca permanente de realização das 

vontades, ainda que ao preço do esvaziamento do outro e da indiferença às suas necessidades; uma 

realidade que envolve a vida humana nas inúmeras áreas e aspectos de sua existência neste mundo, 

provocando nítidas crises existenciais e relacionais que perpassam todas as camadas sociais dos 
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povos atuais; uma situação que indica que a liberdade ainda é um tema em busca de acomodação 

conceitual e prática, e será tanto mais positivo e elucidativo para o ser humano à medida que for 

estudado e proposto com potencial efetivo de realização coerente para a vida humana, considerada 

em todos os aspectos indivisíveis da sua existencialidade. 

É por essas razões que o estudo da perspectiva de Ellen White se mostra um contributo de 

considerável valor, que pode contribuir não somente para a compreensão, mas também para a 

reexperiência da liberdade, auxiliando desde o mais simples e pobre até o mais erudito e rico a 

atenderem o clamor existencial comum que compartilham acerca da liberdade, e a necessidade de 

Deus como a fonte por excelência de sentido coerente a ela, capaz de fazê-la “a liberdade da 

glória dos filhos de Deus” (Rom. 8:21). 

Começando pela retomada da discussão de seu sentido e passando pela indicação de sua 

prática coerente, ambos os aspectos pensados com base nas Escrituras Sagradas, a perspectiva de 

Ellen White tem muito a contribuir com o tema e seus desafios ainda latentes nos dias atuais. E foi 

com o objetivo de facilitar ao leitor a compreensão do tema na perspectiva da autora que o roteiro 

do estudo foi organizado de forma a responder às seguintes questões: 1. Quem foi Ellen White e 

quais os fatores históricos, sociais e culturais que mais influenciaram suas perspectivas teológicas? 

2. Qual seria sua cosmovisão (geral) e sua perspectiva (específica) de liberdade cristã, e quais os 

teólogos que mais a influenciaram quanto a elas? 3. Seria possível, a partir do estudo empreendido, 

sugerir uma sistematização do pensamento teológico da autora, em especial quanto à liberdade 

cristã? 4. A compreensão e a prática da liberdade, conforme vivenciada pela maioria das pessoas e 

sociedades no contexto global do presente tempo – inclusive no meio cristão –, mostra-se próxima 

ou distante da proposta de liberdade apresentada pela autora? 5. A perspectiva de liberdade da 

autora pode-se considerar uma proposta contributiva para a compreensão e a prática mais coerente 

da liberdade dentro e fora do meio cristão? Em caso positivo, em que essa proposta poderia 

beneficiar o ser humano, pensado em sua individualidade e coletividade? 

Para responder às questões referidas, o estudo proposto se realiza em quatro capítulos 

cuja ordem temática de organização se faz de forma sequencial e dedutiva quanto às 

informações a serem apresentadas, no intuito de facilitar a compreensão do tema. No Capítulo 

I, faz-se um levantamento do contexto histórico e social vivido pela autora, buscando, com 

base nas principais problemáticas relacionadas à liberdade em seu tempo, levantar os 

principais fatores que a influenciaram no desenvolvimento de sua perspectiva acerca do tema. 

No Capítulo II, busca-se mostrar qual foi a cosmovisão da autora, realizando-se um estudo 

sobre quais são os teóricos do campo religioso que mais influenciaram tal cosmovisão e seu 

pensamento teológico acerca do tema da liberdade, em que medida isso ocorreu e em que grau 
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sua perspectiva é distinta e/ou permanece alinhada aos pensamentos deles. No Capítulo III, 

por sua vez, empreende-se um estudo analítico da perspectiva de liberdade da autora, 

buscando-se detalhar os temas conexos mais evidentes que a compõem, conforme aparecem 

relacionados em seus escritos. E, por fim, no Capítulo IV se busca levantar quais são os 

efeitos práticos para a vida humana e cristã do modelo de liberdade proposto pela autora 

atentando-se para os seus possíveis desdobramentos nos âmbitos individual e social. 

Por medida de honestidade e bom senso, deve-se lembrar ao leitor que a tarefa sobre a 

qual se debruça o presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema estudado, seja no 

tocante à perspectiva da autora, seja mesmo de qualquer dos referenciais teóricos abordados 

para o seu estudo. Contudo, acredita-se que, ao apresentar seu pensamento acerca do tema da 

liberdade cristã, facilitando sua compreensão por meio da sua sistematização, conforme se 

entende ser observável em seus escritos, o material produzido prestará uma contribuição 

positiva adicional tanto para compreensão da perspectiva da autora, no que concerne ao tema, 

quanto para elucidação de sua pertinência para o ser humano no presente tempo. 

Resta, portanto, o convite a que o leitor empreenda a leitura e busque compreensão do 

conteúdo que adiante se apresenta, destacando-se a importância de se prosseguir até o seu 

final, oportunizando-se a compreensão e experimentação de uma perspectiva mais excelente 

de liberdade. Que Deus, o autor, consumador e mantenedor da liberdade, abençoe tal leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – ELLEN G. WHITE EM CONTEXTO 

 

 

 Estudar o pensamento de um autor é sempre um desafio para quem empreende tal 

tarefa. Ler e interpretar suas possíveis ideias de forma apressada e sem critérios é um erro, o 

qual deve ser evitado ao custo de muito estudo em fontes literárias que sejam consideradas 

acadêmicas, originais e diretas, e, portanto, apropriadas para compreensão de suas propostas. 

Deve-se ter compromisso ético com a memória daqueles que não mais podem se defender 

pessoalmente de possíveis interpretações distorcidas e conclusões errôneas a respeito do que 

disseram ou escreveram.  

 Tal compromisso ético, de buscar o sentido correto das ideias de um autor, exige do 

pesquisador a tarefa de possibilitar ao leitor o estudo mais aprofundado pelo menos de quatro 

dos principais aspectos que influenciaram o conteúdo das obras estudadas. O primeiro aspecto 

diz respeito à vida pessoal do autor, suas crenças e práticas; o segundo consiste na análise do 

contexto histórico imediato em que ele viveu, e os fatos que em sua época mais lhe 

provocaram reação; o terceiro aponta para o volume e integralidade de sua produção literária, 

considerando a natureza e as temáticas tratadas em seus escritos; e, por fim, o quarto aspecto 

compreende o cuidado metodológico apropriado à compreensão da estrutura de seu 

pensamento. 

 Para empreender tal tarefa, este capítulo se dividirá, respectivamente, em quatro itens, 

cada qual buscando abordar um dos aspectos mencionados. Por essa razão, este primeiro 

capítulo conterá um estudo sequencial acerca de quem foi Ellen G. White; sua postura crítica 

frente aos principais fatos de seu tempo, os quais a estimularam a abordar o tema da liberdade 

cristã de forma reativa, porém equilibrada; a complexidade de sua produção literária; e a 

possibilidade e importância de sistematização de sua teologia. Dedicar-se-á maior espaço para 

uma abordagem das principais ocorrências que marcaram a autora em seus aspectos pessoal, 

social e religioso, entendidas como sendo aquelas que mais impactaram diretamente seu 

pensamento acerca da liberdade. A partir desses cuidados preliminares, será possível ao leitor 

ter uma ideia mais acertada quanto aos contornos contextuais que influenciaram a autora e 

suas obras, possibilitando identificar e mapear, ao menos em resumo, as razões centrais que 

perpassam toda a sua perspectiva teológica. 
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1 CRISTÃ (VIDA E TESTEMUNHO) 

 

 

 Ellen Gould Harmon, como se chamava quando ainda solteira, foi filha do casal de 

fazendeiros Robert F. Harmon (1786-1866) e Eunice Gould Harmon (1787-1863). Os 

Harmons tiveram ao todo oito filhos, sendo Ellen e sua irmã gêmea Elizabeth Harmon as mais 

novas da família, nascidas em 26 de novembro de 1827, em Gorham, pequeno vilarejo 

localizado no estado norte-americano do Maine, onde as irmãs e demais membros da família 

passaram a infância. 

 Ellen cresceu numa fazenda que distava 3,5 quilômetros do referido vilarejo
1
. Ainda 

juvenil, mudou-se com os pais para cidade de Portland
2
, localizada a cerca de 20 quilômetros 

dali, no mesmo estado. Entre os anos de 1831 e 1833
3
, os pais se viram forçados a mudar para 

a cidade em razão das rápidas transformações sociais
4
 que impactavam seus dias

5
. Registra-se 

que “nos anos em que chegou a família Harmon, a cidade de Portland já era um centro 

comercial, financeiro e cultural. Essa fama atraiu como um imã a família Harmon e centenas 

de outros campesinos que abandonaram seus campos”
6
. Mas tal fama era alimentada mais por 

expectativa do que pela própria realidade, e os Harmon, a exemplo de tantas outras famílias 

de recém-chegadas do campo, se instalaram em um dos bairros mais pobres da cidade, 

vivendo ali uma vida mais difícil do que a que tinham no campo.
7
 

                                                 
1
 SEPÚLVEDA, Ciro. Elena G. de White: Lo Que No Se Contó. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Associación 

Casa Editora Sudamericana, 1998, p. 24. 

2
 Ibid., p. 38, informa quanto ao nome: “O porto natural, e sua localização entre as colônias inglesas e 

francesas, asseguraram a permanência da cidade. Em 1786, dez anos depois da revolução norte-americana, a 

cidade recebeu o nome de Portland („Terra do Porto‟). Desde suas origens, foi o centro da indústria 

pesqueira, construção de barcos e atividade industrial.” (tradução própria) 

3
 COLLINS, Norma J. Retratos dos Pioneiros: detalhes inspiradores da vida dos primeiros adventistas. 

Tradução Eunice Scheffel do Prado. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 75. 

4
 SEPÚLVEDA, op. cit., p. 21, informa: “As mudanças revolucionárias que haviam se desencadeado sobre os 

Estados Unidos finalmente transformariam a vida diária da família Harmon e de quase todos os habitantes da 

Nação. Robert e Eunice Harmon, os pais de Ellen, não somente teriam de abandonar a fazenda e mudarem-se 

para a cidade com seus filhos, mas também aprender a sobreviver em um ambiente totalmente diferente do 

que haviam conhecido até então.” (tradução própria) 

5
 Ibid., p. 33, pontua que algumas dessas transformações beneficiavam pessoas pobres, a exemplo da família 

de Ellen White: “Novas portas se abriram no Nordeste dos Estados Unidos para os filhos dos pobres. Ellen 

nasceu numa época em que essas portas se abriam para ela, dando-lhe oportunidades que as meninas de 

outras gerações não haviam tido. Até então, a educação havia sido um luxo dos varões ricos.” (tradução 

própria) 

6
 Ibid., p. 38, com tradução própria. 

7
 Ibid., p. 41. 
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 Como as oportunidades nem sempre são sinônimo de melhoria, logo a vida urbana 

começaria a cobrar seu preço da família Harmon. Aos nove anos de idade, Ellen sofreu uma 

violenta agressão física por parte de uma adolescente do local. Uma pedrada no nariz fez com 

que permanecesse por alguns dias gravemente debilitada e sofresse um dano estético 

irreparável
8
 em sua aparência física. Um de seus biógrafos afirma que esse acontecimento 

fora um dos três fatos mais marcantes para a autora ao longo de sua existência: 

 

Três principais acontecimentos ou circunstâncias ocorridos nos primeiros 

anos de Ellen White afetaram diretamente o resto de sua vida e serviram de 

ponto de convergência para ela: a lesão física que ela sofreu com a idade de 

nove anos; a pregação de Guilherme Miller; e sua profunda experiência 

religiosa.
9
 

 

 Daí em diante, Ellen não seria mais a mesma. Em razão das sequelas de tal agressão e 

a realidade dos escassos recursos de tratamento de saúde de sua época, ainda somados à sua 

intensa carga de trabalho como esposa, mãe e mensageira, Ellen G. White enfrentaria uma 

jornada de muitas lutas contra algumas enfermidades físicas, ao longo de seus quase 88 anos 

de vida. 

 Aos 12 anos, em março de 1840
10

, Ellen assistiu, em companhia de amigas, a uma 

série de pregações dirigidas pelo fazendeiro batista Guilherme Miller
11

, realizada na Igreja 

Cristã da Rua Casco, na cidade de Portland, Maine, onde vivia com os pais
12

. A partir da 

reflexão nas mensagens bíblicas que ouvira, Ellen sentiu-se tocada pelos apelos de Miller 

quanto à iminente volta de Cristo e à necessidade de entrega pessoal e completa a Ele. No 

verão do ano seguinte, enquanto participava com os pais das reuniões campais da assembleia 

metodista realizada em Buxton, também no Estado do Maine, Ellen teve a experiência pessoal 

de entrega a Cristo, o que a fez expressar-se nas seguintes palavras: “Enquanto me achava de 

joelhos e orava, meu fardo deixou-me, e aliviou-me o coração... Se bem que, tímida demais 

                                                 
8
 SEPÚLVEDA, Ciro. Elena G. de White: Lo Que No Se Contó. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1998, p. 42. 

9
 DOUGLASS, Herbert. Mensageira do Senhor. Tradução de José Barbosa da Silva. 3. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 48. 

10
 SEPÚLVEDA, op. cit., p. 57. 

11
 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tradução de Carlos A. Trezza e Paulo Kol. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 16. 

12
 KNIGHT, George R. Walking with Ellen White: the human interest story. Hagerstown, MD: Review and 

Herald Publishing Association, 1999, p. 64, informa acerca de Ellen White e seus pais: “Aparentemente ela 

teve um bom relacionamento com eles durante toda a sua vida.” (tradução própria) 
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para confessá-lo abertamente, eu sentia que o Salvador me abençoara e perdoara os 

pecados”
13

. 

 De volta a Portland e ao convívio da Igreja Metodista Episcopal, a qual seus pais 

frequentavam
14

 na condição de membros ativos, Ellen fez ali sua profissão de fé, sendo 

posteriormente batizada por imersão, mais precisamente em 26 de junho de 1842
15

, e recebida 

como membro oficial da referida Igreja
16

. Seu batismo, no entanto, não evitou que se sentisse 

desanimada e ansiosa espiritualmente nos meses que se seguiram
17

. 

 No mesmo mês, em junho de 1842, em busca de ânimo espiritual, Ellen assistiu a uma 

segunda série de pregações bíblicas, mais uma vez dirigidas pelo fazendeiro batista Guilherme 

Miller
18

, na mesma Igreja Cristã da Rua Casco, na cidade de Portland, onde havia estado 

cerca de dois anos antes
19

. A essa altura, ora por insegurança, ora por cautela, as pregações do 

Sr. Miller já não eram tão aceitas como antes por muitas das igrejas e líderes eclesiásticos ali 

existentes: 

 

Com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas 

igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores, nos vários púlpitos, procuravam 

expor os pretensos erros fanáticos do conferencista; mas multidões de 

ouvintes ansiosos assistiam às suas reuniões, e por falta de lugar, muitos 

ficavam sem poder entrar. A assistência ficava silenciosa e atenta, 

contrariamente a seu hábito.
20

 

 

                                                 
13

 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tradução de Carlos A. Trezza e Paulo Kol. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 18-19. 

14
 Ibid., p. 25. 

15
 WHITE, Artur L. Ellen White: Woman of Vision. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association, 1982, 2000, p, 17, informa: “Na tarde de domingo, 26 de junho de 1842, ela e outros 11 foram 

batizados, mais exatamente nas agitadas águas da Bahia Casco de Portland.” (tradução própria) 

16
 SEPÚLVEDA, Ciro. Elena G. de White: Lo Que No Se Contó. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1998, p. 59. 

17
 WHITE, Ellen G. op. cit., p. 21. 

18
 Ibid., p. 21. 

19
 WHITE, Artur L. op. cit., p. 17, confirma: “Acerca desse tempo – em 1842 –, Guilherme Miller retornou a 

Portland para uma outra série de encontros do Segundo Advento. Ellen compareceu fielmente e observou 

atentamente sua conduta e maneira de pregar. Convencida que a doutrina que ele pregou era verdade, ela 

aceitou completamente sua mensagem, assim como seu irmão mais velho, Robert. Ambos decidiram que era 

seu dever e privilégio prepara-se para a vinda do Senhor.” (tradução própria) 

20
 WHITE, Ellen G. op. cit., p. 21. 
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 Por crer que em suas mensagens Miller pontualmente “corroborava suas declarações e 

teorias com provas das Escrituras”
21

, Ellen aceitou suas afirmações, inclusive a de que Cristo 

retornaria no verão de 1843
22

, data que mais tarde foi recalculada por Miller e remarcada para 

a primavera de 1844, especificamente no dia 21 de março
23

. Tal crença
24

 passou a causar-lhe 

intensa angústia por pensar na eventualidade de não estar devidamente preparada para tal 

encontro solene com o seu Senhor
25

. 

 A partir de então, Ellen frequentou algumas reuniões adventistas promovidas pela 

Igreja Cristã da Rua Casco
26

, onde se aconselhou e deu testemunhos acerca de sua fé na 

mensagem do advento de Cristo. De volta às reuniões de estudos promovidas pela Igreja 

Metodista, Ellen procurou por duas vezes dar ali seu testemunho de fé na mensagem do 

iminente retorno de Jesus, conforme cria. O resultado da primeira expressão de tal fé em uma 

reunião metodista ela mesma conta ao afirmar: “Depois de encerrada a reunião, percebi que 

era tratada com visível frieza por aqueles que anteriormente tinham sido benévolos para 

comigo”
27

. 

Não muito tempo depois, houve uma segunda tentativa de testemunhar de sua fé numa 

outra reunião metodista. Nesta segunda ocasião, afirma ela, “[...] o dirigente da classe 

interrompeu-me, dizendo: „Recebeste a santificação pelo Metodismo, pelo Metodismo, irmã, 

não por uma teoria errônea‟”
28

. Essa postura de hostilidade, reiterada quanto a seu testemunho 

de fé, levou Ellen a concluir: “Era evidente que não poderíamos ter liberdade na reunião de 

                                                 
21

 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tradução de Carlos A. Trezza e Paulo Kol. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 23. 

22
 Ibid., p. 23, 36 e 38. 

23
 SEPÚLVEDA, Ciro. Elena G. de White: Lo Que No Se Contó. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1998, p. 62-63. 

24
 KNIGHT, George R. Em Busca de Identidade: o desenvolvimento das doutrinas Adventistas do Sétimo Dia. 

Tradução de José Barbosa da Silva. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2006, 37-38 informa: 

“Marcar datas não era um costume novo na América do Norte. Alguns de seus mais preeminentes teólogos 

haviam estabelecido datas para o início do milênio. Jonathan Edwards (1703-1758) havia predito o 
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estudos, pois nosso testemunho provocava escárnio e sarcasmo que ouvimos, finda a reunião, 

de irmãos e irmãs a quem tínhamos respeitado e estimado”
29

. 

 A essa altura, o próprio Sr. Robert, pai de Ellen, assistia com frequência às reuniões 

promovidas pelos adventistas em um salão de Portland chamado Beethoven
30

, para onde fazia 

questão de conduzir toda sua família, incluindo a própria Ellen, a fim de ouvirem as pregações 

acerca da vinda do Senhor. A fé intensa e fervorosa de Ellen, especialmente alicerçada na 

mensagem da iminente volta de Cristo, fez com que trabalhasse com todas as suas forças e de 

todas as formas honestas possíveis a uma jovem de sua idade, para levar a referida mensagem 

a outros que não a tinham ouvido. Por isso, mesmo com dificuldades em razão de sua frágil 

saúde, ajudava o pai a confeccionar chapéus, e ainda fabricava meias, doando todos os 

recursos financeiros conseguidos “[...] para (os) empregar na compra de livros e folhetos para 

distribuição gratuita”
31

 aos que não tinham ouvido a mensagem. 

 A fé e o fervor religioso na mensagem do advento levaram Ellen e seus familiares a 

testemunharem com cada vez mais esforço e diligência acerca do que criam, o que faziam de 

forma aberta e sem constrangimentos, mas sem nenhuma intenção de desafiar ou afrontar a 

quem quer que fosse. Não demorou muito e logo o fervor religioso da família Harmon em 

favor do advento de Cristo despertou oposição mais dura por parte da Igreja Metodista, à qual 

ainda estavam oficialmente ligados. Numa única ocasião, a Igreja lhes enviou um ministro 

com a missão objetiva de aconselhar-lhes a se retirarem espontaneamente do rol de membros 

e do convívio dos irmãos, evitando o vexame dos procedimentos públicos de exclusão, aos 

quais certamente seriam submetidos em razão de sua nova fé. Falando de tal visita, Ellen 

White escreve: 

 

Nossa família estava profundamente interessada na doutrina da próxima 

vinda do Senhor. Meu pai fora uma das colunas da igreja metodista. Atuara 

como exortador, e como dirigente das reuniões nas casas situadas a certa 

distância da cidade. Contudo, o ministro metodista fez-nos uma visita 

especial, e aproveitou a ocasião para nos informar de que a nossa fé e o 

metodismo não poderiam andar de mãos dadas. Ele não indagava as razões 

por que críamos, tal como fazíamos, nem recorria à Bíblia a fim de nos 

convencer do erro; declarava, porém, que adotáramos uma nova e estranha 

crença que a igreja metodista não poderia aprovar.
32
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 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tradução de Carlos A. Trezza e Paulo Kol. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 38. 

30
 Ibid., p. 38. 

31
 Ibid., p. 38. 

32
 Ibid., p. 41. 



25 

 

 

 Sendo estudiosos da Bíblia, os Harmons não entendiam a razão que levava a Igreja 

Metodista a rejeitar a doutrina do advento, a não reconhecê-la nas Escrituras e ainda se opor a 

elacom o argumento de ser ela nova e estranha. Escrevendo sobre a reação imediata de seu pai 

às palavras do ministro que lhes fora enviado, Ellen White registra: 

 

Meu pai retorquiu que ele deveria estar enganado ao chamar nova e estranha 

aquela doutrina; que o próprio Cristo, em Seus ensinos aos discípulos, 

pregara Seu segundo advento... Esta é a falta que cometemos – crer na 

palavra de Jesus e de Seus discípulos. Esta é uma doutrina muito antiga, e 

não tem vestígio de heresia.
33

 

 

 Entretanto, o representante da Igreja recusou-se ao diálogo e estudo bíblico. Não tinha 

razão para mais conversa. A sentença, embora ainda dependesse de um processo 

administrativo formal, já havia sido antecipada pelo conselho da Igreja local. Nada do que 

fosse dito pelos Harmons mudaria o propósito do ministro que ali estava apenas para começar 

a aplicar a pena de exclusão de toda a família do rol de membros da Igreja. Ellen White 

registra sua tristeza pela forma como os Harmons foram tratados na ocasião expressando-se 

nas seguintes palavras: 

 

Ele [o ministro] não indagava as razões por que críamos, tal como fazíamos, 

nem recorria à Bíblia a fim de nos convencer do erro; [...] não tentou citar 

um único texto que provasse estarmos em erro, desculpando-se, porém, com 

a alegação de falta de tempo. Aconselhou-nos a que silenciosamente nos 

retirássemos da igreja, e evitássemos a publicidade de um processo regular 

de exclusão. Nós sabíamos que outros de nossos irmãos estavam recebendo 

idêntico tratamento por causa semelhante, e não quisemos dar motivo para 

que entendessem que nos envergonhávamos de reconhecer nossa fé ou 

éramos incapazes de baseá-la nas Escrituras; nestas condições, meus pais 

insistiram para que fossem certificados das razões deste pedido. A única 

resposta a isso foi a declaração evasiva de que andáramos contrariamente às 

normas da igreja, e o plano mais acertado seria retirar-nos voluntariamente 

dela para evitar um processo. Replicamos que preferíamos um processo 

regular, e pedimos que nos informassem de que pecado éramos acusados, 

visto estarmos cônscios de não haver cometido falta alguma por aguardar e 

desejar o aparecimento do Salvador.
34
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 Pouco tempo depois, os Harmons foram todos desligados unilateralmente e por 

imposição da Igreja Metodista Episcopal
35

. A família então continuou frequentando as 

reuniões realizadas no salão Beethoven, em Portland, junto a outros tantos adventistas que ali 

cultivavam a esperança da volta de Cristo para 21 de março de 1844. O tempo esperado 

chegou, e depois de muito preparo os adventistas foram desapontados em suas expectativas
36

. 

Seguiram-se dias difíceis de gracejos maldosos, escarnecimento e oposição à pessoa e 

doutrina do advento pregada por Miller. Em decorrência de tal desapontamento, muitos 

abandonaram o movimento adventista.
37

 Com relação a seus sentimentos nessa ocasião, Ellen 

White relata: 

 

Estávamos perplexos e desapontados, contudo não renunciávamos à nossa 

fé. Muitos ainda se apegavam à esperança de que Jesus não demoraria muito 

Sua vinda; a palavra do Senhor era certa e não podia falhar. Sentíamos que 

havíamos cumprido nosso dever, que tínhamos vivido de acordo com nossa 

preciosa fé; fôramos desapontados, mas não desanimados.
38

 

 

 Voltando ao estudo das profecias e refazendo os cálculos de tempo dos 2.300 dias 

proféticos mencionados em Daniel 8:14, alguns dos adventistas que tinham experimentado o 

desapontamento logo chegaram à conclusão de que a volta de Jesus se daria mesmo no outono 

de 1844, ou seja, alguns meses mais tarde, no dia 22 de outubro, ocasião do dia judaico da 

expiação
39

. Com as esperanças renovadas, mais uma vez saíram a pregar com convicção ainda 

mais fervorosa, a qual resultou na adesão de muitos milhares de pessoas, que, crendo na 

mensagem, abandonaram sua igreja de origem para juntarem-se ao movimento do advento
40

, 
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agora ainda mais forte do que antes. Com respeito a esse ano, de intensa expectativa e 

reavivamento religioso, que se espalhou por todo o território norte-americano, Ellen White 

escreve: “Esse foi o ano mais feliz de minha vida”
41

. 

 A expectativa, contudo, foi mais uma vez frustrada pelo erro dos adventistas na 

interpretação de qual evento ocorreria ao tempo anunciado pela profecia bíblica. Este segundo 

episódio de frustração de expectativas quanto ao retorno de Jesus é até hoje chamado de 

“grande desapontamento”, vez que repetiu em maior proporção a triste experiência do 

episódio anterior.
42

 “O pranto e as expressões de horror se apoderaram dos fiéis.”
43

 

Daí em diante, os seguidores de Miller se dividiram em dois momentos subsequentes. 

No primeiro, imediato ao desapontamento, os relatos dão conta de que alguns expectantes se 

tornaram fanáticos
44

, de que agiam de maneira insana
45

, dentre eles alguns que afirmavam que 

a profecia fora cumprida e assim Cristo teria voltado de forma invisível ao coração de 

muitos
46

; outros murmuraram contra Deus e rejeitaram a fé cristã em definitivo; outros, por 

sua vez, voltaram imediatamente, indocada um para sua igreja de origem, e rejeitaram por 

completo toda a interpretação profética de Miller. Apenas um quarto grupo de pessoas, sem 

radicalidade, procurou analisar com mais prudência e calma os acontecimentos na busca de 

entender melhor o que ocorrera. Este último grupo, num segundo momento, nos dias que se 

seguiram ao desapontamento, se dividiu ainda em quatro segmentos, três deles marcados por 

nítidas diferenças interpretativas: 

 

Eles logo se dividiram em pelo menos quatro grupos: (1) Os conhecidos 

como adventistas evangélicos abandonaram os ensinos proféticos de Miller e 

foram absorvidos em outros grupos protestantes ao tornar-se evidente que 

quase nada os separava. (2) Outro grupo cria que o milênio havia ficado no 
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passado, que os mortos agora „dormiam‟ esperando a ressurreição e que os 

ímpios seriam aniquilados. Por fim, esses se tornaram conhecidos como a 

Igreja Cristã do Advento, hoje o maior remanescente não observador do 

sábado, proveniente do adventismo milerita. (3) Centralizado ao redor de 

Rochester, Nova Iorque, outro grupo via o milênio como estando ainda no 

futuro – durante o qual os judeus voltariam para a Palestina. Tenazmente 

contrários à organização formal da igreja, esses adventistas da „Era 

Vindoura‟ nunca se tornaram fortes nem unidos. (4) O quarto grupo ficou 

conhecido como os adventistas do „Sábado e da Porta Fechada‟. Por meio de 

oração, estudo da Bíblia e confirmação divina, eles desenvolveram uma base 

lógica para os acontecimentos de 1844. Este grupo disperso finalmente 

encontrou sua unidade e missão, vindo a chamar-se Adventistas do Sétimo 

Dia, a maior corporação de mileritas hoje existente.
47

 

 

 Nesses quatro grupos se originaram e foram organizadas seis denominações religiosas 

distintas: Associação dos Adventistas Evangélicos Norte-Americanos, Cristãos do Advento, 

Igreja de Deus Adventista, União Vida e Advento, Igreja de Deus em Cristo Jesus e 

Adventistas do Sétimo Dia.
48

 Dessas, a última seria o único grupo que ampliaria e 

amadureceria progressivamente o entendimento da mensagem adventista original, mantendo-

se fiel à sua compreensão e proclamação, e mais tarde vindo a se chamar Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. 

 Esse grupo, chamado de Adventistas do Sétimo Dia, foi liderado por alguns crentes 

que haviam experimentado o grande desapontamento, mas, ao contrário dos demais, 

voltaram-se com afinco a um reexame das Escrituras na busca de compreenderem em que 

ponto estaria o erro da interpretação profética, conforme havia sido proposta por Miller. 

Estaria o erro na interpretação da data e do evento ocorrido? ou apenas em um deles? De toda 

forma, “Eles criam que alguma coisa havia acontecido em 22 de outubro, mas o quê?”
49

 

 Ellen White fazia parte desse grupo que decidiu voltar-se para um reexame atento e 

equilibrado das Escrituras, por ter firmemente a “[...] crença de que a pregação do tempo 

definido era de Deus. Foi isto que levou os homens a investigar a Bíblia diligentemente, 

descobrindo verdades que antes não haviam percebido”
50

. E assim o fizeram. O grupo de 

adventistas que permanece fiel à crença do cumprimento dos 2.300 dias proféticos de Daniel 

8:14 em 22 de outubro de 1844 voltou-se para as Escrituras com laborioso esforço e fé, até 
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chegar à conclusão de que a interpretação profética quanto à data estava certa, embora o erro 

estivesse na interpretação do evento que nela ocorreria. Concluíram que a profecia apontava 

para outro evento que não a volta de Cristo. Acerca de tais conclusões, Ellen White declara: 

 

O Sr. Miller e os que com ele se achavam supuseram que a purificação do 

santuário, de que fala Daniel 8:14, significava a purificação da Terra, pelo 

fogo, antes de se tornar a habitação dos santos. Isto deveria ocorrer por 

ocasião do segundo advento de Cristo; portanto, esperávamos aquele 

acontecimento no fim dos 2.300 dias ou anos. Depois de nosso 

desapontamento, porém, as Escrituras foram cuidadosamente investigadas, 

com oração e fervor; e após um período de indecisão derramou-se luz em 

nossas trevas; a dúvida e a incerteza foram varridas. Em vez de a profecia de 

Daniel 8:14 referir-se à purificação da Terra, era tão claro que se referia ao 

trabalho de nosso Sumo Sacerdote a encerrar-se nos Céus, à conclusão da 

obra expiatória e ao preparo do povo para suportar o dia de Sua vinda.
51

 

 

 Toda a experiência religiosa vivida até então marcaria profundamente toda a vida 

pessoal e religiosa da jovem Ellen Harmon e mais tarde influenciaria também sua família
52

. A 

partir de então, começou a testemunhar onde quer que tivesse oportunidade, iniciando um 

ministério de numerosas viagens missionárias que se estendeu ao longo de toda sua vida.
53

 

 Pouco tempo mais tarde, já aos 18 anos, Ellen se casou com o jovem pastor Tiago 

White de 25 anos
54

, no dia 30 de agosto de 1846, num juizado de paz da cidade de Portland, 

Maine.
55

 Ambos haviam se conhecido numa reunião milerita e compartilhavam crenças e 
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planos comuns acerca do futuro.
56

 Ellen adotou o sobrenome do esposo, com quem teve 

quatro filhos: o primeiro Henry Nichols (1847-1863), que morreu de pneumonia aos 16 anos 

de idade; o segundo, James Edson (1849-1929); o terceiro, William Clarence (1854-1937); e o 

quarto, John Hebert que morreu aos três meses de vida, vitimado de erisipela.
57

 

 Em 1855, Ellen, seu esposo e seus filhos se mudaram para a cidade de Rochester, 

Estado de Nova York
58

, e de lá no mesmo ano para Battle Creek, no Estado do Michigan, 

onde permaneceram por vários anos.
59

 Dali saíam e retornavam de suas incontáveis viagens 

missionárias pelo vasto território norte-americano. 

 Em 6 de agosto de 1881, a morte privou Ellen do companheirismo do esposo Thiago 

White, com quem viveu e ao lado de quem trabalhou intensamente por uma mesma causa por 

35 anos. Ela como escritora, conselheira e pregadora, e ele como administrador
60

, ambos 

haviam batalhado lado a lado, com todas as suas forças, em favor da causa adventista do 

sétimo dia, na qual criam. Juntos haviam feito o possível para tornar as crenças adventistas 

conhecidas em todo o território norte-americano,mas agora estava privada de seu 

companheiro, e, embora com esperança, o sepultou no dia 13 de agosto do mesmo ano. 

Thiago foi vitimado pelo excessivo desgaste físico e emocional do trabalho pastoral intenso 

de seu tempo, o qual antecipou desnecessariamente sua morte. Uma declaração de Ellen, que 

data de um mês após a morte do marido, em carta por ela enviada a seu filho Willie, 

demonstra a união e cumplicidade antes desfrutada pelo casal:  

 

Sinto sua perda especialmente aqui, nas montanhas. Acho muito difícil o fato 

de havermos estado juntos nas montanhas e agora não estar com ele. Estou 

totalmente convencida de que minha vida estava tão unida e entrelaçada com 

a de meu esposo, que é quase impossível ser de alguma utilidade sem ele [...] 

(Carta 17, 1881)
61

. 
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 Daí por diante, mesmo sem o apoio de seu esposo, a autora continuou seu trabalho. 

Embora sua saúde precária não tenha lhe permitido retomar os estudos quando ainda jovem, 

chama a atenção o fato de que durante sua vida Ellen realizou profícua obra religiosa, 

viajando para pregar, aconselhar e ensinar, tendo a todo o tempo dedicado horas a fio para 

registro escrito de suas mensagens. Durante sua vida, valeu-se dos meios de transporte 

disponíveis para percorrer todo o vasto continente norte-americano habitado em sua 

época(EUA e Canadá), tendo estado também na Europa Ocidental por dois anos (no período 

de 1885 a 1887)
62

, e permanecido na Austrália por nove anos
63

 no período de 1891 a 1899
64

. 

 Em fevereiro de 1915, já fraca pelos anos de intenso trabalho, Ellen White sofreu uma 

queda na casa onde morava em Santa Helena, na Califórnia. A partir desse episódio, sua 

saúde foi enfraquecendo gradualmente até que a autora descansou de suas lutas no dia 16 de 

julho do mesmo ano
65

. Cessava ali a existência de uma mulher cujo caráter e vida, registrados 

em papel e tinta, ainda levariam certo tempo para serem devidamente reconhecidos e 

respeitados no meio social. E mesmo que o relativo desconhecimento e reconhecimento de 

sua pessoa e obras possam ser observados desde os seus dias até os de hoje, ela sem dúvida 

teve um papel social diferenciado, a respeito do qual um de seus biógrafos pontua: 

 

Numa sociedade que mantinha a mulher sob o jugo masculino, ela conseguiu 

viver sem ter que depender de um homem. Em um mundo onde viajar era 

um luxo, ela pôde viajar intensamente e viver dois anos na Europa e nove na 

Austrália. Em um mundo onde a mulher não era dona de propriedades, ela 

comprou casas em Michigan, Colorado, Austrália e Califórnia. Em um 

mundo onde a educação para a mulher estava restringida às filhas dos ricos, 

ela conseguiu converter-se na escritora mais prolífera do século XIX. Em um 

mundo onde a mulher deveria manter-se em seu lugar, ela conseguiu 

influenciar sobre um movimento mundial que até hoje, mais de 80 anos 

depois de sua morte, segue sentindo sua influência.
66

 

 

 Tais conquistas, entretanto, não foram fáceis. Ao longo de toda sua vida, Ellen White, 

esposa, mãe, amiga e mensageira, experimentou lutas e dificuldades difíceis, como mortes de 
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pessoas próximas, enfermidades pessoais, pobreza e escassez de recursos
67

, além de críticas e 

oposições das mais variadas formas, e pelos mais diversos motivos relacionados à suas 

mensagens. É claro que, sendoum humano, ela sofreu muito em tais ocasiões, algumas das 

quais até a fizeram adoecer. Mas, conforme registrou um de seus biógrafos, “Ellen White, 

assim como os profetas bíblicos, foi um ser humano. Como eles, ela enfrentava seus 

problemas. E também como eles, ela necessitou confiar somente na graça (imerecido favor e 

perdão de Deus) aceita por meio da fé, para sua salvação”
68

. E porque confiava 

incondicionalmente em Deus, agia sempre com dedicação
69

, equilíbrio e fidelidade, cuidando 

por um testemunho condizente com a fé cristã que professava. Tal postura levou até alguns de 

seus críticos a concordarem com seus biógrafos quanto a seu cristianismo exemplar. 

 E de todos os episódios vividos por Ellen ao longo de sua vida, três parecem tê-la 

impressionado pessoalmente com mais intensidade, influenciando sua perspectiva da 

liberdade e da própria vida. O primeiro fato foi a pedrada que levou aos nove anos de idade, 

um verdadeiro atentado contra sua existência juvenil. O segundo foi a exclusão de sua família 

da Igreja Metodista, e o terceiro foi o desapontamento religioso de 1844. Esses três episódios, 

embora não tenham sido os únicos dissabores que enfrentou na vida, foram com muita 

evidência os mais destacáveis desafios de liberdade que marcaram o caráter da autora. Eles 

evidenciaram o choque muitas vezes existente entre modelos distintos de liberdade que 

emergem na modernidade, bem como a tensão entre a liberdade dos poucos e a liberdade dos 

muitos. Tais realidades certamente contribuíram fortemente para que Ellen dedicasse atenção 

peculiar ao tema da liberdade e seus desdobramentos conflituosos, desenvolvendo-o com 

muita sensibilidade, conforme aparece em seus escritos. 

Ao vivenciar esses episódios pessoais e observar as principais fenomenologias sociais 

de seu tempo, a autora logo adotou uma reflexão mais crítica acerca do tema, manifestando-se 

contrária quanto aos desdobramentos negativos do modelo de liberdade praticada em seus 

dias. Algumas dessas fenomenologias sociais que mais lhe chamaram a atenção serão objetos 

de estudos no item seguinte. 
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2 PROTESTANTE (POSTURA CRÍTICA) 

 

 

 Além das três experiências pessoais já mencionadas no item anterior, alguns fatos 

sociais contribuíram significativamente para a perspectiva crítica e proposta de Ellen White 

quanto à temática da liberdade cristã. 

 Quanto a esse fato, é muito pertinente a afirmação de que “em grande parte, somos 

todos filhos do nosso tempo”
70

. O ambiente cultural, social, político, econômico e religioso 

que predomina ao tempo e na geografia da existência humana certamente a influencia, 

contribuindo fortemente para formação das convicções e práticas da pessoa, embora essas 

situações não determinem, por si mesmas, a natureza e os desdobramentos do caráter do 

indivíduo.  

 A exemplo de muitos outros autores, “Ellen Harmon nasceu num mundo em enorme 

efervescência e rápidas mudanças”
71

.O tempo de sua vida, que abrange o período entre os 

anos de 1827 e 1915, foi marcado por inúmeras mudanças e reveses em todos os aspectos já 

citados, o que demonstra os desafios práticos circunstanciais por ela enfrentados nos âmbitos 

pessoal e social. As provocações circunstanciais por ela enfrentadas se apresentaram, a seu 

tempo, tão desafiadoras quanto as crises setoriais que são enfrentadas nos dias de hoje, e que 

afetam as pessoas nos mais diversos âmbitos de sua existência. 

 Embora não se tenha deixado determinar pelas circunstâncias de seu tempo e lugar, 

Ellen White com elas conviveu e a elas foi sensível, demonstrando atenção e preocupação 

com certas ideias e práticas. Mostrou determinação ao criticar, de forma categórica, muitas 

ocorrências de seu tempo, as quais lhe incomodavam, dentre outras razões, pelo fato de ver 

nelas um tipo de liberdade contrária ao exemplo do Cristo, sendo, por isso, uma prática 

inadequada para a cristandade. Muitos de seus protestos quanto a tais ocorrências estão 

registrados em suas obras. Eles evidenciam a abordagem de vários assuntos cuja temática de 

fundo era a crítica ao uso irresponsável da liberdade, o que lhe rendeu duras críticas por parte 

dos sistemas de poder dominantes.  

 Para compreender esse protesto de Ellen White e outros tantos registrados em sua 

obra, é importante compreender um pouco do ambiente geográfico, político, social e religioso 
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de seus dias, possibilitando ao leitor entender as razões de sua perspectiva e muitos de seus 

conselhos, inclusive quanto ao tema da liberdade cristã, objetivo deste estudo. 

 

 

2.1 Ambiente Geográfico 

 

 

 O Estado norte-americano do Maine, onde Ellen nasceu, cresceu e permaneceu até 

cerca de seus 20 anos, era considerado importante centro econômico da época, por ter em 

Portland, sua maior cidade, um movimentado porto que colocava o Estado em terceiro lugar 

no ranking nacional de movimentação de produtos e de pessoas
72

. Em tal ambiente, 

conviviam as mais variadas classes e tipos de pessoas da época, que para lá migravam em 

busca de emprego e renda. 

 Por se localizar na costa leste e bem ao norte dos Estados Unidos, o lugar apresentava 

verões amenos e invernos extremamente rigorosos, havendo registro de temperaturas na casa 

dos 31º Celsius negativos nos idos de 1.
o
 de fevereiro de 1826

73
. O inverno rigoroso 

representava um desafio para os pobres e miseráveis que para ali corriam em busca de 

trabalho. 

 No tocante à educação, o sistema escolar da época era considerado “progressista” por 

buscar a preparação prioritária de homens brancos para o mercado de trabalho. Enquanto as 

mulheres estudavam gratuitamente apenas os primeiros oito anos, aos homens brancos era 

dado o direito de estudarem por conta do Estado por mais quatro anos
74

, com vistas a preparar 

mãodeobra para demanda comercial e industrial da época. O papel do negro, da mulher e do 

estrangeiro era limitado na educação.  

 O sistema de saúde era fraco, o saneamento básico praticamente inexistente, e para se 

ter uma ideia do problema, até 1855 não havia hospital em Portland e, segundo os relatos,“[...] 

os doentes eram tratados em casa ou no consultório de algum médico”
75

. Os resultados são 
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estatísticas desastrosas de doenças e epidemias dos mais diversos tipos
76

 que vitimavam 

milhares de pessoas por ano, sendo que “os jovens eram os mais gravemente atingidos; os de 

10 anos para baixo constituíam muitas vezes cerca de 50% das mortes anuais (sem contar os 

natimortos)”
77

. A realidade pode ser verificada pelo relato de que “[...] a expectativa de vida 

média em 1840 era de 22,6 anos, a qual, segundo pretendia o Advertiser, demonstrava o „nível 

superior de saúde desfrutado em Portland‟”
78

. A situação caótica no tocante à saúde foi uma 

das realidades que incentivaram fortemente os escritos de Ellen White quanto ao tema. 

 

 

2.2 Ambiente Político 

 

 

 Ellen testemunhou um turbilhão político sem precedentes na história norte-americana 

durante seus dias de vida. Alguns eventos influenciaram diretamente a metodologia e o 

conteúdo da política da Nova Inglaterra, que rapidamente se tornava Estados Unidos da 

América. Os eventos mais marcantes para a política norte-americana do século XIX foram o 

fim da guerra contra o México e a consequente anexação territorial de novos Estados; a 

unificação dos Estados Americanos de Leste a Oeste do país, formando uma nação 

continental; o aumento rápido da população nacional
79

; as crescentes e ininterruptas chegadas 

de imigrantes
80

; e os conflitos acerca das relações raciais, que tiveram na abolição da 
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escravatura seu ponto nevrálgico, culminando mais tarde com a sangrenta e enfraquecedora 

Guerra Civil
81

.  

 Esses fatores transformaram a política norte-americana durante o século XIX de uma 

política humanista, pacífica, cooperativa e solidária para uma política materialista, conflitiva, 

capitalista e sectária. 

 

 

2.3 Ambiente Social 

 

 

 No século XIX, “a jovem América do Norte também era um caldeirão de polarizações 

sociais”
82

. O mundo social norte-americano dos dias de Ellen White foi marcado por fortes e 

duradouros conflitos de raça, de nacionalidades e de classes. O nível de preconceito baseado 

em ideologias de inúmeras naturezas era alto em todas as esferas, e o desprezo dos nacionais 

ricos de maioria branca às demais classes era também visível. Conta-se acerca de tal realidade 

que: 

 

As relações raciais assustavam a maior parte das comunidades em cada 

Estado. Grupos étnicos, que incluíam determinados europeus, orientais, 

hispânicos, negros e índios norte-americanos, tinham que enfrentar o 

preconceito cego que afetava tanto o local de trabalho como a vizinhança.
83

 

 

 A Nação não estava preparada para lidar com as diferenças que se evidenciariam com 

a chegada massiva de imigrantes em seu território. O sonho de liberdade, sobre o qual fora 

fundada, ainda não havia amadurecido o suficiente para empreender o convívio pacífico e 

respeitoso entre pessoas de raça, nacionalidade e classes distintas, e muitas vezes até opostas. 

Com receio de perder espaço em seu próprio território, o povo da Nova Inglaterra colocou-se 

na defensiva de um inimigo que eles mesmos haviam criado em sua mente, e assim não 

souberam tratar e pacificar os conflitos ideológicos que rapidamente surgiram e cresceram em 

seu meio social. 
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 Os historiadores dão conta de que, em meio a tais conflitos, inúmeros temas que 

estavam em evidência à época ocupavam o tempo e as atenções da sociedade, e serviam 

constantemente de estopim para os muitos conflitos desencadeados. Na base estavam assuntos 

“[...] tão diversos como escravatura, reforma agrária, perfeccionismo, mesmerismo 

(hipnotismo), [...] espiritualismo, socialismo, frenologia, homeopatia, hidroterapia, 

antiarrendamento, bloomerismo, direitos femininos, sociedade secreta Odd Fellows, 

maçonaria, antimaçonaria e todos os conceitos, movimentos e sensações de uma comunidade 

de mente extremamente dinâmica”
84

. 

 Foi esse ambiente geográfico, político e social que contribuiu grandemente, embora 

não exclusivamente, para a construção da perspectiva de Ellen White quanto à liberdade. 

Compreendê-la pressupõe, antes de qualquer coisa, entender o que motivou sua crítica ao 

padrão moderno de liberdade de seu tempo, contra o qual idealizou proposta teológicaprópria. 

E, conforme já mencionado, além do impacto das agressões de natureza física, emocional e 

espiritual que pessoalmente sofreu, alguns eventos mais específicos desse ambiente 

tridimensional (geográfico, político, econômico) em que viveu podem ser considerados 

também como contribuintes para a reação crítica e o desenvolvimento de sua perspectiva de 

liberdade, conforme proposta em seus escritos. 

Ocorrências como: a Guerra Civil Americana, o racismo, o urbanismo, o 

industrialismo selvagem, a intemperança generalizada, as diversões degradantes, o 

imoralismo social, o estilo de vida desumano, o utilitarismo pedagógico, as desigualdades 

sociais, as muitas ideologias dominantes, dentre outras práticas, como a perseguição e 

intolerância religiosa, evidenciavam uma filosofia de vida e um modo de liberdade aos quais a 

autora se apôs fortemente. Adiante se estudarão com mais detalhes as principais dessas 

ocorrências. 

 

 

 

 

 

2.3.1 As Atrocidades da Guerra Civil 
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 Entre 12 de abril de 1861 e 28 de junho de 1865, a nação americana testemunharia o 

conflito interno mais sangrento de sua história, registrado nas páginas de seu passado com o 

nome de “Guerra de Secessão”, mais conhecida como Guerra Civil Americana,
85

 uma guerra 

que envolveu na luta armada nada menos do que cerca de 10% da população do Norte na 

época, que, segundo os dados, era de cerca de 20 milhões de pessoas, cifra que, segundo os 

críticos, considera apenas os que lutaram em favor da União
86

. Esse considerável contingente 

foi recrutado para lutar contra os exércitos confederados, os quais buscavam garantir a 

separação já declarada de onze estados do Sul, que haviam se autoproclamado um novo país e 

adotado o nome de Estados Confederados da América
87

. Em termos de mortes nos campos de 

batalha fala-se que a guerra vitimou cerca de 3% da população total do País. Historiadores 

registram que o conflito cobrou a “vida de cerca de 620 mil soldados, além de deixar outros 

400 mil feridos ou mutilados”
88

. Desse total de mortos, “360 mil eram nortistas e 260 mil 

sulistas”
89

. 

 A crueldade se fez presente como em todo conflito armado, sendo o pavor e horror da 

nação intensificado pelo fato de ter sido este seu primeiro conflito interno de grandes 

proporções, cujo real objetivo a ser alcançado era a manutenção do pacto político dos Estados 

Unidos, o que supostamente dependia do conflito armado e da morte entre americanos. Irmão 

matando irmão era uma realidade dura demais para o povo que fugira da Europa a fim de 

fundar uma nação em que tal violência não mais teria lugar, ou por motivos religiosos, ou 

mesmo por motivo de qualquer outra natureza. Logo as notícias dos campos de batalha 

comprovaram quão cruel é o caminho da violência, numa realidade na maioria das vezes não 

vivenciada pelos poderosos que controlam politicamente os embates e que deixam apenas aos 

mais fracos o preço do suor, do sangue e da vida: 

 

A cruel realidade da guerra logo foi advertida pelos soldados assim como 

pelos civis, à medida que os espantosos resultados dos campos de batalha 

chegavam aos lares dos colonos por meio dos periódicos e das 

correspondências dos soldados. [...] Outro homem do segundo regimento 
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pintou um quadro vivo das fileiras de mortos e feridos deslocando-se em 

direção à retaguarda. Muitos desses últimos, observou, eram mutilados de 

diversas maneiras, com braços e pernas quebrados, desmembrados ou com 

pedaços de carne pendurados, enquanto mancavam ou se arrastavam para 

avançar.
90

 

 

 Enquanto isso, nas localidades do Estado do Michigan, a exemplo de Battle Creek, 

onde o casal White vivia à época, os governos locais e estadual tudo faziam para dar 

aparência de normalidade a todos os aspectos da vida social cotidiana. Para reduzirem o 

impacto emocional do evidente prejuízo social dos campos de batalha, ora se buscava tratar o 

assunto com indiferença, ora dar a ele um viés “romântico”, que atenuasse sua crueldade. Mas 

não era possível ser indiferente ou não enxergar o tamanho do problema, e diante do fato de 

que os discursos da indiferença ou do romantismo não funcionavam, o recurso empregado 

pelos governos era a distração. Como em toda a história depois de Nero, entrava em cena a 

política “pão e circo”: 

 

A vida social continuou com entretenimentos, como os circos itinerantes, 

apresentações musicais, encenações cômicas e também, com certa 

frequência, a visita de equipes amadoras de baseball. As visitas de oradores 

como os famosos intelectuais do Leste, entre eles Ralph Waldo Emerson, 

continuaram durante anos.
91 

 

 Mas nem os entretenimentos da época eram suficientes para evitar que se percebesse a 

gravidade do problema. As questões do escravismo e do federalismo fervilhavam como pano 

de fundo da guerra e eram muito evidentes para serem passadas por alto pelas pessoas, até 

mesmo por aquelas mais acomodadas socialmente. Diz-se, quanto à intensidade do 

escravismo, que: 

 

No Sul do País viviam 3,5 milhões de negros, descendentes de africanos e 

vítimas de escravidão. Nunca antes na história do planeta havia surgido uma 

escravidão tão degradante. Os europeus haviam raptado homens, mulheres e 

crianças do continente africano, os haviam levado encarcerados para as 

Américas e os haviam sujeitado a um estado animalesco.
92 
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 Embora a guerra não tenha impedido a continuidade da vida cotidiana na cidade de 

Battle Creek, sem dúvida provocou ali algumas preocupações acerca dos temas a ela 

relacionados. Apesar das tentativas de dar aparente normalidade à rotina da vida urbana, as 

tantas pequenas localidades de Michigan precisaram se adaptar às dificuldades decorrentes 

das frequentes e crescentes solicitações de homens, dinheiro e materiais para servir à guerra. 

Esses locais sofreram com a pouca produção de alimentos na época dos invernos rigorosos 

anuais, agravados pela escassez de mão de obra em razão dos contingentes que tinham ido 

para os campos de batalha, de onde voltavam, caso sobrevivessem, após período mínimo de 

três anos de serviço ao exército
93

. Além disso, o aumento de preços dos produtos agrícolas
94

 e 

o estabelecimento de impostos sobre as propriedades
95

 marcaram a postura do Governo de 

Michigan frente à necessidade sempre crescente de arrecadar recursos para manutenção de 

suas obrigações no pacto político-jurídico de financiamento da guerra.  

 Como é comum em conflitos sangrentos, nem todos os envolvidos têm consciência das 

razões exatas pelas quais estão empunhando as armas. A insensatez, que muitos insistem em 

chamar de patriotismo, levara muitos, inclusive indigentes, a atenderem aos apelos para luta 

contra seus compatriotas. Muitos nem sequer tinham motivações ou convicções próprias 

acerca do conflito, mas seguiram o rumo da correnteza da violência. Afirma-se que: 

 

Estes homens, desde o de menor categoria até os oficiais comissionados, 

nem sempre sabiam todas as razões políticas e constitucionais que 

produziram a guerra, porém intuitivamente compreenderam que esta era uma 

crise da União, e inseparavelmente entrelaçado estava o problema da 

abolição da escravatura.
96 

 

 Embora o conflito de ideias tenha ganhado força com a questão abolicionista, o 

conflito das armas tinha como principal motivo atender às questões nitidamente políticas e 

econômicas. Os interesses se relacionaram de tal forma no âmbito das motivações da guerra, 

que até hoje os historiadores se dividem quanto a qual de ambos teria de fato sido o viés 

determinante dela. Fato é que ambas as questões – unificaçãoterritorial e definição do modelo 

econômico de exploração de mão de obra – faziamparte da agenda política da época, enquanto 
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prioridade. A questão abolicionista fora apenas o argumento usado para tentar tornar mais 

palatáveis as questões referidas, frente às massas religiosas que compunham a Nação. 

 Observando todo esse cenário e participando de suas consequências estava Ellen 

White, que em 1862 se viu impelida a se manifestar acerca do que percebia ser o real motivo 

da guerra, declarando categoricamente que “a guerra não é para acabar com a escravidão, mas 

somente preservar a União [...]”
97

. De maneira sóbria e bem informada para seu tempo, 

registra o preço que os mais fracos estavam pagando pelo conflito: 

 

Milhares perderam a vida e muitos voltaram para casa mutilados e 

incapacitados para a vida, com a saúde abalada e as perspectivas terrenas 

para sempre destruídas. E quão pouco ganharam! Milhares foram induzidos 

a alistar-se com a ideia de que essa guerra era para eliminar a escravidão. 

Agora, porém, veem que foram enganados e que o objetivo dessa guerra não 

é abolir a escravidão, mas preservá-la exatamente como é. Os que se 

aventuraram a deixar suas casas e sacrificar a vida para banir a escravidão, 

estão insatisfeitos. Eles não veem nenhum resultado positivo nesta guerra, 

senão a preservação da União, e para isso milhares de vidas foram 

sacrificadas e desolados os lares. Grande número de pessoas definhou e 

expirou em hospitais; outros foram levados prisioneiros pelos rebeldes, um 

destino mais temível do que a morte. Em vista de tudo isso, perguntaram: Se 

tivermos sucesso em reprimir essa rebelião, o que se ganhará? Eles podem 

apenas responder abatidos: Nada! Aquilo que causou a rebelião não foi 

eliminado. O sistema escravista, que arruinou nossa nação, permanece vivo e 

incita outra rebelião. Os sentimentos de nossos milhares de soldados são 

dolorosos. Eles sofreram as maiores privações, as quais suportariam de boa 

vontade, mas descobriram que foram enganados e estão deprimidos.
98 

 

 Assim como em relação a outros temas preocupantes de sua época, Ellen White 

demonstrou sensibilidade, atenção e compreensão dos motivos e consequências da guerra, 

razão que a levou a deixar registrados muitos outros protestos e conselhos acerca do tema. 

Para ela, a liberdade não podia ser conquistada por meio da violência. Nem um tipo de 

violência deveria ser justificado com fins éticos, pois para a autora, meios e fins deveriam se 

equivaler em termos ético-cristãos. 

 

2.3.2 O racismo 
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 Nos dias de Ellen White, o racismo era intenso no meio social norte-americano, 

estando presente de Norte a Sul, em todas as camadas sociais. Suas formas variaram desde a 

crueldade do escravismo, no início do século XIX, até a segregação intensa do final do século, 

passando pelas atrocidades cometidas por grupos de extermínio, como a famosa Ku Klux 

Klan
99

. 

 O país se polarizava entre aqueles que consideravam os negros seus iguais, ou quase 

iguais, e aqueles que os consideravam como meras propriedades úteis para os serviços 

braçais. Os historiadores pontuam que no pano de fundo do tecido social norte-americano das 

relações raciais “a crença de que as pessoas de cor não eram humanas, mas subumanas 

inferiores, era quase universal, mesmo entre as pessoas mais ilustres daqueles dias”
100

. 

 Até a década de 1830, o Sul insistia na prática do intenso comércio escravista, 

enquanto o Norte, dito abolicionista, praticava a intensa segregação racial obrigatória. Os 

historiadores registram a situação nas seguintes palavras: 

 

Esses americanos brancos se mostravam resistentes em aceitar qualquer 

mudança importante no esquema das relações raciais que haviam sido 

estabelecidas na década de 1830. Para essa época, no Sul, os negros eram 

escravos, a propriedade era de seus senhores, eram comprados e vendidos à 

vontade e careciam de direitos, liberdades e oportunidades. No Norte, os 

negros livres eram vítimas das segregações e da discriminação.
101 

 

 Ainda acostumada à cômoda dependência da força de trabalho escrava, a Nação não se 

deu conta da crise interna que foi tomando proporções antagônicas e perigosas em seu meio 

geopolítico, tendo como tema de base o fim do regime escravista com suas crueldades. As 

décadas que se seguiriam (1830-1860) seriam marcadas pela “[...] polarização da Nação em 

dois campos: um antiescravista, e outro a favor da escravidão”
102

. Enquanto passavam-se os 

anos, o preconceito e a segregação continuavam presentes em toda a Nação, embora de forma 

mais extremada na prática da escravidão defendida pelos estados sulistas. A tratativa dos 

negros era a mesma, fossem estes estrangeiros ou mesmo nascidos em território americano. A 
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prática do escravismo era o extremo da crueldade infringida contra esses irmãos, a qual era 

alimentada pelo forte comércio de escravos, comum de Norte a Sul, Leste a Oeste, em todo o 

País. Os números dão uma ideia, registrando que em 1790 a contagem aproximada de 

escravos na Nação era de cerca de 700.000 pessoas; em 1830, esse número subiu para cerca 

de 2.000.000 e chegou a 3.953.760 em 1860.
103

 

 Embora nem todos os sulistas fossem favoráveis ao regime escravista
104

, a maior parte 

de sua população queria a todo custo manter o referido sistema. Sendo toda a Nação composta 

de um povo extremamente religioso, logo os norte-americanos tornaram o embate um tema 

também de interesse da fé. Registra-se que na década de 1840 “[...] os norte-americanos 

associavam o reavivamento evangélico com o movimento abolicionista como se ambas as 

coisas formassem um todo indivisível”
105

. No calor do embate, enquanto “[...] numerosos 

escritores defendiam a escravidão a partir de pontos de vistas teológicos, antropológicos e 

sociológicos”
106

, outros a condenavam “[...] do ponto de vista moral, sustentando que era uma 

instituição que desumanizava tanto o senhor quanto o escravo”
107

. Outros ainda, menos 

religiosos, “[...] argumentavam que a escravidão era incompatível fundamentalmente com os 

ideais nacionais de liberdade e justiça”
108

. 

 Mas a despeito do fato de que o embate em torno do tema fora tomando proporções 

nacionais, e muitos eram os simpatizantes da causa abolicionista, na realidade poucos norte-

americanos de fato criam na igualdade entre brancos e negros. A questão principal não girava 

em torno do que os negros eram, mas de como deveriam ser tratados, embora para alguns 

poucos mais esclarecidos a correta compreensão da primeira ideia deveria levar ao acerto 

quanto à segunda.
109

 E não demorou muito o assunto foi usado como justificativa para o 

início, manutenção e discurso de legitimação da Guerra Civil de 1861 a 1865. 

 Terminada a citada guerra, o século XIX chegava quase ao seu limiar colecionando 

inúmeras transformações sociais para a nação norte-americana. No entanto, na década de 
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1890 o racismo persistiria e crescia
110

 com força incompreensível, demonstrando que a Nação 

não havia aprendido com a guerra a lição dos prejuízos da desumanização. As mudanças 

sociais do século e os persistentes clamores por liberdade tiveram efeitos distintos sobre as 

ideias raciais predominantes no Norte e no Sul do final do século. Comenta-se que “Durante 

esses anos de significativas transformações os norte-americanos de cor haviam passado da 

escravidão para a liberdade; no entanto, era uma liberdade que muitos norte-americanos 

brancos se negavam a reconhecer e procuravam limitar”
111

. Absurdos como incitações 

públicas, perseguições, torturas, extermínios e linchamentos estão entre as atrocidades 

cometidas contra os negros, mesmo no período pós-guerra
112

. Centenas de pessoas negras 

eram acusadas e sumariamente sentenciadas por crimes que não haviam cometido, sendo 

enforcadas publicamente para deleite da turba assassina
113

. Historiadores registram quanto a 

essa realidade: 

 

A equiparação jurídica entre brancos e negros não foi, porém, assimilada 

pelos derrotados. O preconceito continuou, e ainda hoje, embora sem a 

mesma visibilidade de outrora, subsiste a organização racista Ku Klux Klan, 

surgida em 1866, que se notabilizou por executar linchamentos de negros 

insubmissos e brancos considerados „traidores‟ de sua raça.
114 

 

 Conforme dito pelo historiador, as hostilidades contra os negros e demais minorias 

raciais que habitavam os Estados Unidos somente aumentaram nos primeiros quinze anos do 

século XX, os últimos da vida de Ellen White. A liberdade experimentada pelos irmãos 

negros estava limitada muitas vezes ao ambiente restrito das poucas religiosidades, as quais, a 

essa altura, já procuravam pôr em prática o discurso da igualdade humana entre homens e 

mulheres, independentemente das raças e etnias. No entanto, esses irmãos continuavam 

privados de seus direitos civis, sendo tratados socialmente a partir de um status de 

inferioridade jurídica frente ao Estado, experimentando ainda a falta de apoio quanto a 
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serviços básicos como educação e saúde
115

. À época da primeira guerra mundial (28 de julho 

de 1914 a 11 de novembro de 1918), o racismo e o preconceito em relação a estrangeiros e 

mulheres
116

 ainda era crítico em solo norte-americano, o que se confirma pelo seguinte relato 

histórico: 

 

Por volta da época da Primeira Guerra Mundial, a relação entre negros e 

brancos estava bastante deteriorada. A segregação e a severa discriminação 

eram legais por todo o Sul e também em alguns lugares do Norte. Ideias 

desfavoráveis e infundadas acerca das pessoas de cor haviam sido 

divulgadas como certas, posto que muitas pessoas estavam prontas para crer 

em qualquer coisa que parecia confirmar seus preconceitos pessoais. As 

pessoas de cor, assim como também os orientais e algumas minorias 

europeias, eram comumente excluídas de uma significativa participação na 

vida pública, social, política e econômica norte-americana.
117 

 

 Atenta e contrária a todas as formas de preconceitos e intolerâncias, sobretudo quanto 

ao racismo, desde 1862, Ellen White registrou protestos veementes e permanentes contra esse 

tipo de pensamento e prática. Por isso desferiu críticas duras inclusive contra o escravismo, 

uma das formas de expressão racista mais cruel de seu tempo, que, assim como as demais, ela 

entendia ser contrária aos ensinos bíblicos quanto à liberdade em Cristo. Nesse sentido, ela foi 

declaradamente antiescravista.
118

 Não aceitava desculpas para tal prática, notadamente de um 

povo que professava ser cristão, conhecia as Escrituras Sagradas e adotava a liberdade como 

princípio fundamental, mas negava-lhe a aplicação plena.
119

 Quanto ao tema, ela foi direta e 

enfática: 
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Mostrou-se-me o pecado da escravidão, que tem sido de há muito uma 

maldição ao país. A lei relativa à fuga de escravos destina-se a aniquilar cada 

nobre e generoso traço de compaixão que surja no coração das pessoas em 

favor do escravo oprimido e sofredor. Isso está em direta oposição aos 

ensinos de Cristo. [...] O sistema escravista tem degradado e humilhado seres 

humanos ao nível de animais, e a maioria dos senhores de escravos os 

considera como tais [...] Todo abuso e crueldade exercidos contra os 

escravos são com justiça atribuídos aos mantenedores desse sistema, quer 

sejam do Sul, quer do Norte.
120 

 

 Ela não desculpava os enganos religiosos, os simulacros políticos
121

 ou ideologias de 

qualquer natureza, que por muito tempo toleraram o escravismo e que, em sua opinião, eram 

responsáveis por ele. Protestou de forma dura contra a artimanha do Governo Lincoln em 

justificar a Guerra Civil como necessária para o fim do escravismo. Sabia que mesmo sendo o 

presidente um declarado abolicionista, havia ele equivocadamente confessado certo grau de 

preconceito racial ao declarar “publicamente que a ideia de que as pessoas negras eram 

socialmente iguais às brancas lhe parecia repreensível”
122

. Ponderando sobre tais realidades, 

Ellen declarou que: 

 

[...] se o objetivo dessa guerra tivesse sido eliminar a escravidão, se o Norte 

o desejasse, a Inglaterra se disporia a ajudar. Mas a Inglaterra bem sabe das 

intenções existentes no governo; e que a guerra não é para acabar com a 

escravidão, mas somente preservar a União, o que não é de seu interesse. 

Nosso governo tem sido muito orgulhoso e independente. O povo deste país 

exaltou-se até o céu e olhou para baixo, aos governos monárquicos, e jactou-

se de sua liberdade, enquanto que a escravidão, que era mil vezes pior do 

que a tirania exercida pelas monarquias, foi tolerada e alimentada. Nesta 

terra de luz se aprecia um sistema que permite que uma família humana 

escravize outra, rebaixando milhões de seres humanos ao nível dos animais. 

Esse pecado não é encontrado mesmo em terras pagãs.
123 

 

 Com relação ao papel das autoridades e dos proprietários de terra, que castigavam 

ainda mais os seres humanos que tentavam se libertar, Ellen White os censura de forma dura 
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por negarem-se a reconhecer para o semelhante a mesma liberdade da qual se consideravam 

merecedores. Quanto a esses, ela pontua: 

 

Grandes homens, professando ter coração bondoso, viram os escravos quase 

desnudos e famintos, e os maltrataram mandando-os de volta aos cruéis 

senhores e à escravidão sem esperança, para sofrerem impiedoso tratamento 

por ousarem buscar sua liberdade. Alguns desses infelizes foram lançados 

em insalubres masmorras, sem que ninguém se importasse se iriam viver ou 

morrer. Impediam-nos da liberdade e do ar livre que o céu nunca lhes negou, 

deixando-os sofrer por falta de alimento e vestes.
124

 

 

 As palavras de reprovação transcritas acima ilustram a postura decidida, firme e 

expressa que Ellen White manteve ao longo de toda sua vida, não somente contra o 

escravismo, mas, sobretudo, contra qualquer das formas de desrespeito e degradação humana. 

Demonstrou mais do que um mero assentimento ao espírito abolicionista de sua época, 

revelando um espírito humanista, ativo e solidário, que marcaria com expressividade o 

conteúdo de suas obras. Para ela, a questão de fundo do racismo era a liberdade, condição nata 

dada por Cristo a todos os seres humanos criados, e que não admitia nenhuma restrição 

imposta por meio da violência. 

 

 

2.3.3 A urbanização desordenada 

 

 

 Ellen White testemunhou uma verdadeira transformação demográfica no espaço norte-

americano habitado de seu tempo. Um de seus biógrafos confirma que “a última metade do 

ministério de Ellen White coincidiu com o surgimento fenomenal das cidades industrializadas 

e urbanizadas”
125

. A segunda metade do século XIX foi marcada pelo fenômeno da 

urbanização desordenada, principalmente nas partes Leste e Norte dos Estados Unidos. O 

êxodo rural, somado à chegada diuturna de imigrantes de todas as partes
126

, em especial da 

                                                 
124

 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. 1. Tradução de César Luís Pagani. 2. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 257. 

125
 DOUGLASS, Herbert. Mensageira do Senhor. Tradução de José Barbosa da Silva. 3. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 47. 

126
 SCHWANTES, Carlos A. El Surgimiento de Una Norteamérica Urbana e Industrial. In: LAND, Gary y 

Otros. El Mundo de Elena G. de White. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1995, p. 94, pontua: “Apesar de seus muitos e intrincados problemas, a cidade seguia sendo 

um imã que ataia os novos residentes da Europa e das regiões rurais da América do Norte.” (tradução 

própria) 



48 

 

Europa
127

, todos em busca dos empregos oferecidos pelos novos empreendimentos de 

industrialização, fez com que as cidades inchassem rapidamente, em proporção não esperada 

e não controlada pelos governos locais. Historiadores registram que as cidades “se estenderam 

sobre extensões de terra cada vez maiores à medida que a população, a indústria e o comércio 

cresciam”
128

. 

 A nação que nascera e até então crescera na fazenda agora estava se tornando 

metropolitana, sem nenhum constrangimento em deixar seus costumes marcadamente rurais 

para se aventurar num estilo de vida estranho à simplicidade agrícola, até então praticada de 

Norte a Sul do vasto território. Os deslocamentos populacionais foram tão rápidos, que “[...] 

permitiram que as cidades se estendessem para cima e para os lados ao custo lamentável do 

espaço aéreo e do horizonte”
129

. 

 Para se ter uma ideia da velocidade em que o País se tornou uma nação urbana, os 

registros apontam que “o número de norte-americanos que viviam em centros com mais de 

2.500 habitantes havia crescido de 19 por cento em 1860 para 39 por cento em 1900 e 52 por 

cento em 1920”
130

. Outro historiador registra que “Durante a década de 1840 a população 

aumentou cerca de 36%, enquanto as cidades cresceram 90%”
131

. Muitas pequenas aldeias e 

vilarejos se transformaram rapidamente em grandes cidades.
132

 Em apenas vinte e três anos, 

no período de 1870 a 1900, a quantidade de cidades com mais de 100.000 habitantes nos 

Estados Unidos aumentou de 14 para 38.
133

 

 Muitos eram os apelos que contribuíam para tamanho crescimento das cidades. 

Educação gratuita
134

 e inovações úteis
135

, como o telégrafo, o telefone, a lâmpada elétrica, o 

                                                 
127

 SEPÚLVEDA, Ciro. Elena G. de White: Lo Que No Se Contó. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1998, p. 23, informa que “num período de 100 anos, de 1815 a 1915, mais de 30 

milhões de europeus migraram para a América do Norte.” (tradução própria) 

128
 SCHOEPFLIN, Rennie B. La Salud y Su Cuidado. In: LAND, Gary y Otros. El Mundo de Elena G. de 

White. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995, p. 177, com tradução 

própria. 

129
 SCHWANTES, Carlos A. El Surgimiento de Una Norteamérica Urbana e Industrial. In: LAND, Gary y 

Otros. El Mundo de Elena G. de White. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1995, p. 90, com tradução própria. 

130
 SCHWANTES, Carlos A. The Rise of Urban-Industrial America. In: LAND, Gary. The World of Ellen 

White. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1987, p. 47. 

131
 SEPÚLVEDA, op. cit., p. 22, com tradução própria. 

132
 Ibid., p. 22, com tradução própria. 

133
 Ibid., p. 230-231. 

134
 Ibid., p. 18, refere-se à educação gratuita como “educação para todos”. 

135
 Ibid., p. 176-178, descreve algumas dessas invenções com alusão aos anos em que se tornaram grandes 

atrações da vida urbana. 



49 

 

bonde elétrico e o balão de transporte de passageiros, dentre outras invenções, alimentavam o 

entusiasmo daqueles que encontravam nessas comodidades motivos atrativos que ao lado de 

outros os faziam correr para as cidades na busca de desfrutar de suas novidades. Além disso, 

“[...] numerosos atrativos culturais e econômicos, partindo do agradável ambiente das 

bibliotecas públicas, as sinfonias e os teatros, até os empregos e outras formas de 

oportunidade financeiras”
136

, serviam aos interesses da turba ansiosa por desfrutar das 

supostas benesses da modernidade, disponíveis nos ajuntamentos urbanos. 

 Mas nem tudo era sonho. Afirma-se que “as cidades simplesmente haviam crescido 

muito rápido e com muito pouco planejamento”
137

. A falta de cuidado quanto à infraestrutura 

básica, minimamente necessária para fazer frente à rápida e repentina demanda de ocupação 

populacional, foi o gatilho que disparou a ocorrência e agravamento de sérios problemas 

sociais nos recém-surgidos centros urbanos. Realidades como incêndios de grandes 

proporções
138

, poluição excessiva do ar, aparência estética descuidada dos prédios, construção 

de ambientes apertados e extremamente aglomerados e sem ventilação, ruas não 

pavimentadas que com as chuvas se tornavam um fétido depósito de esterco de cavalos 

misturado com lama, enxames de moscas e outros insetos, infestações de ratos, esgotos 

correndo a céu aberto, água sem tratamento ou com tratamento primitivo ineficaz, tudo isso se 

tornou uma bomba-relógio para a saúde pública de quem vivia nesses centros.
139

 Pontua-se 

quanto a tal realidade que: 

 

A historiadora médica Judith Walzer Leavitt havia descrito acertadamente os 

problemas sanitários da vida na cidade, com suas „moradias abarrotadas de 

ocupantes, escuras e sem ventilação adequada; ruas sem pavimentação, 

repletas de esterco de cavalos e cheias de restos de alimentos espalhados; 

abastecimento de água inadequado ou inexistente; poços vedados que 

permaneciam todo o ano sem ser esvaziados; caixas d‟água com 

vazamentos; sistemas de esgoto abertos em mau funcionamento e um odor 

insuportável‟.
140 
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 Como consequência imediata do aglomerado de vidas humanas num ambiente de tal 

realidade, inadequado à saúde, a literatura relata a incidência, em proporção assustadora, dos 

mais variados tipos de doenças, algumas das quais ainda sem possibilidade de cura e até 

mesmo de tratamentos à época. Relata-se que “a cólera, a malária, a febre tifoide e virulenta 

visitavam com frequência as abarrotadas vizinhanças da cidade”
141

. As mortes em massa, 

decorrentes de tais pestilências, se tornaram mais comuns nos ambientes urbanos, desafiando 

o fraco e quase inoperante sistema de saúde pública das cidades.  

 Para complicar ainda mais a situação, o ambiente de disputa pela ocupação do espaço 

urbano deu lugar à especulação imobiliária. Relata-se que “devido ao elevado custo da terra, 

os urbanistas privados cobriam quase cada centímetro quadrado do solo”
142

. Esse nível de 

demanda por espaço de vida foi o gatilho para a oferta imobiliária de apartamentos, cuja 

novidade prometia ser a solução para os problemas de ocupação urbana desordenada. Mas o 

problema apenas mudou de dimensão. Mesmo nos edifícios, apelou-se para um tipo de 

ocupação cada vez mais aglomerada e imprópria para a saúde pública, e ainda a preços 

altíssimos, o que submetia o comprador à extrema exploração econômico-financeira: 

 

Em alguns dos edifícios de apartamentos, mais da metade das habitações 

careciam de janelas. Em resposta a uma lei de reforma aprovada em 1879, os 

urbanistas de Nova York aperfeiçoaram um tipo de edifício de cinco ou seis 

blocos e com quatro apartamentos por piso. Uma pequena abertura entre os 

blocos possibilitaria certa ventilação que se supunha daria luz e ar aos 

apartamentos interiores; porém, mais que qualquer outra coisa, era uma fonte 

de maus odores e ruído. O tipo „edifício de apartamentos‟ continuava sendo 

obscuro, melancólico e perseguido pelas enfermidades.
143 

 

 Outro historiador relata a mesma realidade, pontuando que, fosse o novo modelo de 

moradia próprio ou alugado, a situação de exploração econômica ao custo da deploração 

humana era a mesma, sendo visível sua condição prejudicial às massas: 

 

Amontoados em altos edifícios de apartamentos, cujos proprietários não 

sentiam nenhuma motivação para melhorá-los ou realizar a manutenção, os 

inquilinos dormiam sobre os pisos, respiravam ar viciado, consumiam 

alimentos que não estavam devidamente conservados, bebiam água e leite 
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em mal estado e usavam os banhos públicos que estavam em condições 

insalubres.
144 

 

 Todos esses problemas de ocupação desordenada e aumento das doenças, somados à 

realidade do crescente desemprego
145

 e intensificação da pobreza, logo revelariam na miséria 

urbana o preço mais alto do despreparo e descuido governamental com as aglomerações 

populacionais da época. O problema não era somente demográfico, mas também político:  

 

A verdade era que esses governos não estavam originalmente preparados 

para fazer frente a uma multidão de situações complexas. Mais ainda, as 

legislaturas estatais, dominadas pelo setor rural, refletiam um preconceito 

contra as metrópoles, frequentemente negando às cidades a faculdade de 

mudar seu governo para responder às novas circunstâncias.
146 

 

 Em meio a seus problemas e aparentes vantagens, o fenômeno urbano seguia sendo 

um motivo de polarização de opiniões no meio social norte-americano. O que muitos 

achavam ser apenas um canal de progressos e benesses para o deleite populacional, para 

outros mais atentos era, na realidade, um emaranhado de problemas desafiadores e 

irreversíveis. Em razão de tal realidade, “enquanto os admiradores louvavam a vida da cidade 

por seu refinamento e oportunidade e consideravam os triunfos tecnológicos como uma 

confirmação do gênio inventivo da nação, os críticos encontravam muito que censurar”
147

. E 

para os críticos não faltavam motivos, dada a realidade já pontuada. 

 A demora e dificuldade dos governos em proceder aos ajustes culturais, estruturais e 

políticos necessários para atender aos referidos desafios trazidos pelas metrópoles contribuiria 

ainda mais para a polarização política já vivenciada à época entre republicanos e democratas. 

O fenômeno urbano se tornou uma polêmica visível que polarizou politicamente a nação 

caracterizadamente rural ao Sul de uma nação já caracterizadamente urbanizada ao Norte. 

Enquanto a primeira se opunha fortemente ao processo de aglomeração populacional, a 
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segunda alardeava seu desencanto com a vida rural. Esse conflito de ideias foi o pano de 

fundo que mais tarde abarcaria outros temas, como escravismo, e que culminaria, para 

enfraquecimento da Nação, na conhecida Guerra Civil Americana.  

 Ellen White se mostrou atenta à urbanização desordenada e decorrente aumento da 

miséria que tal fenômeno trouxe consigo. Ciente da prejudicialidade do estilo de vida urbano 

de seus dias, ela escreveu no periódico The Youth‟s Instructor, de 10 de setembro de 1884: 

“Os que se aglomeram em cidades e vilas estão cometendo um grave erro”. O tema ainda 

continuaria por muito tempo como uma de suas preocupações, e quase vinte anos mais tarde, 

no Manuscrito 133, de 1902, diante da miséria urbana que continuava crescente, ela 

aconselhou: “Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para 

cultivo. [...] Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida 

da cidade. Deus ajudará o Seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades”
148

. 

 

 

2.3.4 O industrialismo selvagem 

 

 

 O século XIX marcou a era do processo de industrialização dos Estados Unidos. 

Fundamentando-se nas máximas da produção, do consumo e do lucro, a industrialização 

norte-americana seguiu o mesmo objetivo capitalista de outros processos semelhantes, já em 

andamento em outros lugares do mundo comercial da época. Para que o lucro fosse assim 

ininterrupto, a ganância dos empresários logo descobriu na produção diuturna sua alternativa 

mais interessante. Em tal processo da época destacam-se de forma marcante a competição 

desleal, a especulação intermediária, a desvalorização do papel social do homem do campo e 

a excessiva e degradante exploração humana nos recém-criados postos de trabalho industriais.  

A economia agropecuária que predominava até então sofreu rápida expansão em seus 

processos de mecanização e comercialização até o final da primeira metade do século. Mas o 

que para o mundo rural parecia ser apenas o resultado positivo do acelerado desenvolvimento 

agrícola do País, para os especuladores da época era visto como a evidência da farta matéria 

prima disponível para o abastecimento dos novos empreendimentos industriais, nos quais logo 

trataram de investir. 
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 De olho na realidade norte-americana, que incluía fartura de mão de obra não 

regulamentada, abundante matéria prima de metais e produtos, liberdade expansionista da 

ideologia da prosperidade material, infraestrutura de trens para transporte e portos para 

exportação de produtos, demanda consumidora interna e baixos tributos, muitos decidiram 

investir seus capitais no processo industrial, que se tornou o grande atrativo do território 

norte-americano na segunda metade do século. Os registros dão conta de que nas últimas 

décadas os primeiros investimentos já haviam se tornado grandes corporações empresariais: 

 

Durante as últimas três décadas do século dezenove, os norte-americanos 

foram testemunhas de uma revolução tecnológica à medida que as máquinas 

substituíram os habilidosos artesãos, e novas e poderosas corporações, 

empregando centenas e milhares de obreiros sem experiência, fabricavam 

um conjunto sempre crescente de produtos.
149 

 

 Esse processo foi rápido e aconteceu na contramão da cultura ruralista do povo norte-

americano, a qual havia predominado desde a independência das colônias. A indústria trouxe 

consigo uma verdadeira revolução tecnológica que, a passos largos, impôs suas condições de 

um estilo de vida totalmente distinto do que até então se conhecia e se praticava nos Estados 

Unidos. Historiadores registram que: 

 

Nas primeiras décadas do século XIX, os Estados Unidos caíram nas garras 

das mudanças que penetrariam em todos os setores da vida, transformando o 

País. Em um século, a nação agrícola, que havia nascido anos antes, quando 

as treze colônias se separaram da Inglaterra, em 1776, floresceria como uma 

potência industrial sem rival.
150 

 

 Tal mudança ocorreu sem aviso nem licença, impactando em definitivo a política, a 

economia e todo o tecido social norte-americano. A própria cultura foi sendo transformada 

pelo novo estilo de vida imposto pelos fenômenos da urbanização e industrialização. 

Historiadores concordam que tal processo logrou “erradicar a cultura sulista – aristocrática, 

romântica e cavalheiresca – e substituí-la por outra – individualista, competitiva e racionalista 

–, que constitui até hoje a marca externa do yankee em todo o mundo”
151

. E tal realidade logo 
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alcançou a pequena Portland dos dias de Ellen White. O nível de industrialização ali 

experimentado seguia o ritmo das demais cidades portuárias da costa leste: 

 

Em Portland, a indústria estava resumidamente diversificada e, 

evidentemente, era de considerável importância para seu bem-estar 

econômico. O censo de 1840 enumerou as ditas atividades industriais: tabaco 

(6.000 dólares); chapéus e bonés (26.900 dólares); botas, sapatos e outros 

calçados (74.771 dólares); tijolos (6.000 dólares); cristais e louças de barro, 

etc.(5.500 dólares); confeitaria (14.500 dólares); cordões e cordas (29.000 

dólares); carruagens (11.300 dólares); móveis (57.260 dólares); e 

embarcações (48.000 dólares).
152 

 

 O resultado de uma tão rápida e impactante mudança no regime socioeconômico foi 

diferente para as distintas camadas sociais da época. Enquanto para os ricos o sentimento foi 

de desafio e cautela, para os pobres a sensação foi de perda do que possuíam e temor quanto 

ao novo futuro prenunciado. A nova cultura para muitos era assustadora e temerária: 

 

Tão drástica foi a transformação do panorama econômico americano, que 

muitas pessoas foram surpreendidas por uma sensação de perda e temor. Em 

vão buscaram os antigos marcos e os caminhos familiares para que os 

guiasse a salvo em meio do novo e estranho mundo das companhias 

monopólicas e os trustes, os sindicatos de trabalho e a violência industrial.
153 

 

 Fundamentando-se nas máximas da produção, do consumo e do lucro, a 

industrialização norte-americana seguiu o mesmo objetivo capitalista de outros processos 

semelhantes, já em andamento em outros lugares do mundo comercial da época. Historiadores 

registram que “o entusiasmo em torno do desenvolvimento científico e tecnológico fez com a 

mecânica se transformasse numa espécie de religião, de modo que o dinheiro, a máquina e o 

consumo de bens passaram a corresponder a uma nova „Santíssima Trindade‟”
154

. O seu 

tríplice fundamento demonstrava que, para a nova ideologia, a preocupação deixara de ser a 

subsistência humana para ser o lucro dos investidores, que já desde então enxergavam nas 

indústrias grandes máquinas de capitalização de suas fortunas. O meio de se garantir tal 
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façanha era a produção em série de todos os tipos de produtos possíveis que pudessem ser 

vendidos em qualquer lugar do País e do mundo alcançável da época. 

 Para que o maior número de pessoas pudesse consumir a produção e gerar os tão 

esperados lucros, contudo, o preço final dos produtos deveria ser atrativo frente ao grau de 

poderio econômico das massas de consumo da época. Logo se percebeu que quanto mais 

atrativo o preço final do produto, maior seria seu consumo, o que oportunizaria mais produção 

e resultaria em mais lucro para o investidor empresário. O lucro, que no processo agrícola era 

limitado pela estação do ano (sazonalidade da produção), pela quantidade máxima produzida 

por espaço plantado e pelo volume colhido e comercializado, não deveria agora ser mais 

limitado por nenhum fator de tempo e de espaço. 

 Para que o lucro fosse assim ininterrupto, a ganância dos empresários logo descobriu 

na produção diuturna sua alternativa mais interessante. A par da fabricação contínua, buscou-

se manter o preço do produto final num patamar de custo que os consumidores pudessem 

comprá-lo. A alternativa encontrada para isso foi desde logo baratear o seu custo de produção 

desde a matéria-prima, passando pela mão de obra e demais custos intermediários até a sua 

entrega para o consumo final. Assim, estaria garantida a demanda que manteria a indústria em 

pleno vapor, garantindo os tão esperados lucros incessantes para seus proprietários e/ou 

investidores. 

 Diante de qualquer sinal de baixa no consumo e consequente ameaça de redução da 

produção e do lucro, a indústria procurava, como de fato ainda o faz, tornar o produto mais 

atrativo em termos de preço, sacrificando sempre os custos de produção, mas jamais seus 

patamares de lucros almejados. Dentre as inúmeras consequências de tal processo para a 

época destacam-se de forma marcante a competição desleal, a especulação intermediária, a 

desvalorização do papel social do homem do campo e a excessiva e degradante exploração 

humana nos recém-criados postos de trabalho industriais. 

 Os historiadores registram que o processo industrial trouxe consigo uma competição 

extremamente desleal entre as grandes corporações e as pequenas fábricas, fossem essas 

artesanais ou mesmo fabriquetas que estivessem no início de sua mecanização para 

enfrentamento do mercado. Registra-se ainda que, “com o surgimento dos gigantes da 

indústria que dominavam os novos mercados de toda a Nação, as indústrias locais de menor 

escala ficavam como que impedidas de competir”
155
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 Contribuindo para o insucesso desses pequenos fabricantes estava ainda outra 

consequência da industrialização: a especulação abusiva, exercida pelos intermediários da 

produção de matérias primas. A negociação que antes era feita olho a olho entre o produtor e 

o comerciante agora era maldosamente intermediada por especuladores de plantão que, 

ardilosamente e sem nenhum escrúpulo, ditavam o preço que queriam pagar pela produção 

disponível. A exemplo dos dias de hoje, compravam-nas a preços baixíssimos para vendê-las 

às indústrias com altos ganhos, e os produtores eram obrigados a vender seus produtos pelo 

que lhes era oferecido, caso não quisessem perder tudo o que haviam conseguido com seu 

imenso esforço. Era a lei do tudo ou nada no manto especulativo. Registra-se que nesse 

tempo: 

 

Os agricultores, que disponibilizavam colheitas para comercializá-las, 

descobriam que estavam a mercê da conveniência dos especuladores e dos 

compradores das grandes cidades. Frequentemente o baixo preço que era 

oferecido ao agricultor por seu trigo, algodão ou milho não guardava 

nenhuma relação com seu custo o com a dificuldade de produção.
156 

 

 Era grande o desgosto dos produtores que tinham como única alternativa à perda de 

suas produções a sua venda a preços que não pagavam sequer seu custo, ou não compensavam 

os esforços empregados no seu plantio, cuidado, colheita, armazenamento, transporte e 

entrega. E para aumentar ainda mais tal angústia, a sociedade em pouco tempo passou a 

desvalorizar a figura do homem do campo. O respeito, admiração, prestígio e reconhecimento 

que a figura do trabalhador rural desfrutava por parte da sociedade em todos os seus níveis 

foram sendo substituídos por um sentimento geral de que seus métodos, seus meios e sua 

função social agora eram irrelevantes para as cidades. Sua figura tornara-se sinônimo de uma 

subcultura do passado recente frente ao modismo urbano e ao novo protótipo de trabalhador 

apreciável (operário, comerciante ou industrial). Diz-se desse período: “e o mais indignante 

de tudo, com a crescente importância da América do Norte urbana, foi que o agricultor perdeu 

status e prestígio. Aos olhos de muitas pessoas da cidade, o poderoso fazendeiro de ontem 

havia se convertido no grosseiro agricultor de hoje”
157

. 

 O industrialismo logo se mostrou um agente da excessiva e degradante exploração 

humana nos recém-criados postos de trabalho. Embora muitos apresentassem suas objeções 
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contra “a despersonalização resultante do novo sistema e o considerassem uma forma de 

escravidão”
158

, a exploração continuou por longas décadas projetando-se para além do século 

XIX e sendo a responsável direta por intensos e numerosos conflitos sociais. Investimento em 

maquinário, depressões econômicas, quedas no consumo ou qualquer outro fator que 

reduzisse os lucros tornava-se logo motivo para “que os empregadores insistissem numa 

maior produtividade individual por parte dos empregados. Já não bastava a estes trabalharem 

com a rapidez costumeira. Pedia-se agora aos trabalhadores que produzissem tanto quanto os 

empresários julgavam que fossem potencialmente capazes de produzir”
159

. Outro historiador 

registra na mesma linha que “por volta de 1860, calculava-se que um operário americano fazia 

o trabalho equivalente ao de três mil indianos”
160

. 

 Por volta de 1850, a carga horária era de cerca de 70 horas de trabalho semanais, 

número que sofreu redução até o final da década de 1880
161

, mas que era sempre resultado da 

excessiva jornada laboral que submetia os trabalhadores a uma condição desumana de 

produção. O relato seguinte detalha a situação: 

 

Mesmo nas melhores épocas, a situação de grande parte dos obreiros da 

indústria ao final do século dezenove era precária. Ainda que os salários 

tendessm a ser incrementados a partir do final da década de 1870 até a 

depressão dos anos 1890, os trabalhadores não eram generosamente 

remunerados. Em 1893, o salário médio geral de ingresso para todos os 

trabalhadores era de quase 450 dólares, e para ganhar essa soma uma pessoa 

deveria trabalhar 10 horas por dia, seis dias por semana.
162 

 

 A carga horária excessiva tinha como única contrapartida baixíssimos salários, que se 

combinavam apenas ao insuportável ambiente de trabalho. Os salários pagos não eram 

suficientes para subsistência do trabalhador e de sua família com o mínimo de dignidade. 

Ganhando apenas a média de 450 dólares por mês, os trabalhadores não conseguiam fazer 
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frente às suas necessidades básicas de sobrevivência nas cidades, nas quais havia elevado 

custo de vida e apenas uma uma infraestrutura precária de atendimento aos serviços 

essenciais, necessários à sobrevivência com dignidade. Além disso, o fato de ter que trabalhar 

de 60 a 96 horas semanais
163

 impedia que o operário pudesse fazer qualquer serviço extra ou 

mesmo ter dois empregos, caso ainda suportasse. O máximo que poderia ocorrer seria a 

possibilidade de horas de sobretrabalho, cuja remuneração à época nem sequer era 

obrigatória. Apenas mais tarde, com as primeiras convenções e protestos dos primeiros 

sindicatos, o trabalho além das horas ditas normais passaria a ser de remuneração obrigatória. 

Comodidades como moradia e outras conveniências nem vinham ao pensamento com uma 

remuneração de tal medida: 

 

Depois de pagar os compromissos de maior necessidade, pouco restava para 

comprar uma casa ou guardar para emergências tais como enfermidades ou 

acidentes. A invalidez ou a morte do membro da família que ganhava o 

maior salário era uma catástrofe familiar, já que à época ninguém havia 

inventado o sistema de seguro social, posteriormente substituído pela caixa 

de compensação do trabalhador, o seguro por enfermidade ou acidente, a 

Seguridade Social e os planos de pensões.
164 

 

 A ausência de seguridade social (seguro médico, pensão ou aposentadoria)
165

 era outro 

problema de enormes proporções para uma época em que o índice de acidentes e mortes nas 

indústrias era altíssimo. As condições perigosas e insalubres dos ambientes de trabalho dessas 

fábricas vitimavam um grande número de pessoas que, quando não morriam, ficavam 

inválidas por toda a vida, não servindo mais para o cruel processo que os vitimara. Há relatos 

de fábricas cujo teto ou cujas paredes caía(m) sobre a cabeça dos empregados, matando 

dezenas e até centenas deles, além de ocorrências de incêndio e infiltrações que tornavam 

esses ambientes impróprios para permanência
166

. Quanto à tal realidade, os historiadores 

registram que: 
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A atividade industrial não somente era árdua, mas também perigosa. 

Engrenagens e polias expostas frequentemente trituravam as mãos e 

arrancavam os braços. O calor, o pó e os gases tóxicos de fábricas 

pobremente ventiladas minavam a vitalidade dos trabalhadores e 

contribuíam para o envelhecimento e a morte prematuros.
167 

 

 Dois problemas surgiam aí: o primeiro era o sustento do inválido, e o segundo o 

sustento de sua família, que dele dependia. A falta de qualquer mecanismo de amparo legal 

contribuía determinantemente para o aumento das condições de miséria de inúmeras famílias 

cujo sustentador havia sido vitimado por tais ocorrências. A omissão das autoridades ocorria 

tanto na prevenção quanto no trato de tal consequência da industrialização. Ora a 

inexistência
168

, ora a inefetividade das leis agravara a realidade até a metade do século, tendo 

as regulamentações e fiscalizações melhorado aos poucos até a virada para o próximo:  

 

As leis de inspeção de fábricas e minas, que deveriam haver prevenido os 

acidentes, eram inexistentes ou, no melhor dos casos, escassamente 

cumpridas. Na realidade, até a metade do século, poucas leis se ocupavam 

das necessidades específicas dos obreiros. Os legisladores, refletindo a 

sociedade em sua maioria, tinham dificuldade de conceber um mundo de 

rápidas mudanças.
169 

 

 Em um de seus pronunciamentos a respeito de tal situação, Ellen White protesta de 

forma direta contra o que considerava ser um tipo de liberdade econômica voltada para a 

exploração dos mais fortes contra os mais fracos, do capital contra o trabalho, consequência 

do industrialismo selvagem de seus dias. Solidarizando-se com os mais fracos, ela pontua: 

 

Por meio de toda espécie de opressão e extorsão, acumulam os homens 

fortunas colossais, enquanto sobem para Deus os clamores da humanidade 

desfalecente. Multidões lutam contra a pobreza, obrigadas a trabalhar 

arduamente por salários ínfimos, sem poderem adquirir as coisas mais 

indispensáveis à vida. O cansaço e as privações, sem nenhuma esperança de 

coisas melhores, tornam-lhes muito pesada a carga. Se a isso se acrescentam 
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a enfermidade e a dor, então a carga se torna quase insuportável. Minados 

pelas preocupações e opressos, não sabem onde buscar alívio.
170 

 

 Seu protesto não ficou reduzido a esta observação. Em tantas outras partes de suas 

obras, Ellen White se declarou, por preceito e por exemplo, ao longo de toda a sua vida, 

terminantemente contrária a qualquer tipo de libertinagem que vitima por exploração e 

degradação, o ser humano em suas fragilidades.
171

 Ela demonstra em seus escritos especial 

atenção aos milhares de norte-americanos de seu tempo que tinham sua dignidade mitigada 

pela distorcida ideia prevalecente de liberdade. Protesta contra a violência do âmbito social, 

os acumuladores de fortunas do âmbito econômico, os desonestos do âmbito político e os 

indiferentes à miséria humana do âmbito religioso.
172

 Definitivamente, para a autora, a 

liberdade de uns não pode se realizar à custa da degradação da integralidade de outros. 

 

 

2.3.5 Os vícios perniciosos (álcool e fumo) 

 

 

 Outro desafio  que a Nação enfrentava nos dias de Ellen White, além dos já 

mencionados, era o excessivo consumo de álcool e tabaco em suas mais variadas formas. 

Esses artigos, desde o princípio do século, eram usados pela iniciante medicina
173

 norte-

americana como supostos remédios no tratamento de doenças. Com o passar dos anos, haviam 
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se tornado rapidamente as substâncias mais consumidas na Nação, em decorrência de motivos 

não mais relacionados à saúde. 

 Quanto ao álcool, os relatos apontam com estatísticas que “O consumo de bebidas 

alcoólicas também era uma preocupação nacional. Certo historiador descreveu os Estados 

Unidos como uma „república de alcoólatras‟. O consumo de álcool anual per capita havia 

subido de 11,3 litros em 1800 para 15,1 litros em 1830”
174

. Em apenas três décadas, o 

consumo aumentara 33,5%, fato que, somado à difícil condição social decorrente dos outros 

problemas enfrentados pela sociedade da época, transformou a Nação em um povo viciado em 

álcool, cujo consumo aproximava-se aos piores exemplos mundiais da época. 

 Historiadores afirmam que o vício não respeitava idade, classe social, raça, sexo nem 

mesmo nacionalidade. Nem sequer a religião foi poupada de tal degradação. Há relato de 

inúmeras pessoas que abandonaram a vida religiosa por se entregarem ao vício, como também 

de outras que praticavam o vício e continuavam frequentando as igrejas da época. O álcool 

era em tal intensidade consumido pelos norte-americanos, que isso mais tarde motivou 

historiadores a chamarem a nação da primeira metade do século XIX de “república 

alcoólica”
175

. 

 As reações frente a tal situação variavam, indo desde indiferença até militância política 

em favor da aprovação de leis que proibissem a produção, a venda e o consumo de bebidas 

alcoólicas. Uma das primeiras reações sociais foi a criação das chamadas sociedades de 

temperança, que nos idos de 1835 chegaram a cerca de 8.000 grupos funcionando ativamente 

em todos os Estados Unidos
176

. A questão era tão controversa, que mesmo entre os 

simpatizantes da causa defendida pelas ditas sociedades – dentreeles políticos e empresários –

havia divisão de opiniões: 

 

A maioria deles era a favor de uma abstinência parcial, ou seja, a abstinência 

de bebidas alcoólicas fortes ou destiladas, tais como o uísque, o conhaque e 

o rum, porém não o vinho, cerveja ou champanhe. Somente uns poucos 

defendiam a abstinência de todos os tipos de bebidas alcoólicas
177

. 
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 O ativismo das sociedades de temperança ganhou força, e por volta de 1840 o 

consumo per capita de álcool havia sido reduzido pela metade em relação aos índices da 

década de 1830, número que ainda se manteria até o fim do século
178

. Na década de 1850, a 

campanha contra o álcool já abarcava também um forte ativismo contra as chamadas tabernas 

ou cantinas, locais onde, além de tal produto, também se oferecia diuturnamente fumo, drogas 

como ópio, e prostituição sexual
179

.  

 Em 1851, o Estado do Maine, no qual Ellen White residia, foi o primeiro a aprovar 

uma lei de abstinência do álcool em qualquer de suas formas
180

. Por volta de três anos mais 

tarde, já em 1854, outros treze Estados haviam aprovado legislações com o mesmo teor
181

. 

Nos anos que se seguiram, no entanto, as chamadas forças contrárias, cuja campanha era 

abertamente antiproibicionista, conseguiram revogar as referidas leis em nove dos quatorze 

Estados onde já havia restrição. Logo se percebeu que a solução seria dar ao assunto o 

tratamento devido por uma legislação federal, evitando que a controvérsia fosse tratada no 

âmbito dos estados. 

 Na segunda metade do século, enquanto os políticos se embatiam entre aprovações e 

revogações de leis proibicionistas, a religião se mobilizava com cruzadas contra os vícios e 

seus lugares de promoção. Assim como acontecia com as leis, inúmeras cantinas eram 

fechadas, e com o passar dos dias eram reabertas
182

, num movimento que até o final do século 

demonstrou a evidente e constante luta entre os interesses financeiros e a saúde pública, como 

ainda acontece nos dias atuais. 

 Para a sociedade, ficava cada vez mais claro que eram as cantinas as facilitadoras do 

vício de todas as formas, os quais à época corrompiam a sociedade em todos os seus níveis. 

Por isso a campanha anticantinas continuou como parte inseparável da luta antialcoólica para 

além do século XIX. O sentimento unânime nas ligas e sociedades de temperança era: 
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Sentimos que, como organização, bem podemos convencer as igrejas, as 

escolas, as organizações de temperança, a consciência e o sentido comum 

dos homens da erradicação definitiva do hábito de beber por meio da 

instrução e da persuasão moral se tão-somente conseguirmos acabar com as 

cantinas. A cantina é a fonte principal do crime. [...] se nos livrarmos das 

cantinas, poderemos ter esperança de que o tempo, a educação e a 

propagação da moralidade e das religiões reprovem e erradiquem qualquer 

outra forma de consumo de álcool.
183 

 

 Mas nem todos os esforços mencionados impediram que na primeira década do século 

XX as cantinas se multiplicassem como nunca dantes
184

. Foi somente no tempo da primeira 

guerra mundial que o clamor pela temperança encontrou eco na conveniência política do 

estabelecimento de uma lei seca nacional para os norte-americanos. O preconceito contra os 

alemães fabricantes de cerveja, a queda na produção de grãos que agora deveriam ser usados 

apenas como alimentos, e não mais para destilar bebidas, e o clamor apocalíptico das 

religiosidades que atestavam ser a guerra um aviso de Deus à nação embebida no pecado da 

intemperança impactaram a consciência política da época, fazendo com que a legislação 

proibicionista fosse finalmente aprovada.  

 O resultado veio na redação da décima oitava emenda constitucional norte-americana, 

que em seu teor proibia “a elaboração, venda ou transporte de bebidas alcoólicas no território 

dos Estados Unidos”
185

. A emenda, proposta em nível federal em 1917, seria ratificada apenas 

dois anos mais tarde e entraria em vigor em 1920
186

, depois de mais de meio século de 

ativismo religioso, político e social das sociedades de temperança.  

 Ellen White morreu em julho de 1915, e por essa razão não chegou a conhecer a 

referida legislação nacional. Mas a despeito da lei dos homens, ela pode ser considerada uma 

ativista em favor da Lei de Deus, que, segundo ela, era contrária à fabricação, 

comercialização, uso ou qualquer forma de conivência com os males do álcool, fumo e outras 

drogas como o ópio, já consumidas à época. Durante sua vida, ocupou-se em boa parte de 

suas obras com a questão da temperança, ampliando o assunto de maneira significativa em 

relação ao que era ensinado pelas ligas de temperança. Enquanto estas últimas se ocupavam 

apenas de vícios mais degradantes, Ellen White se ocupou de inúmeros outros temas 

relacionados à saúde humana, cujos maus hábitos, a seu ver, poderiam causar a ruína do 
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homem. Além disso, dedicou-se a analisar a relação de um vício com o outro. No tocante ao 

álcool e ao fumo, declarou, em 1875: “Males gêmeos, o fumo e o álcool andam juntos”
187

. 

Sensível à situação de seu tempo, quanto a tais vícios, chegou a declarar: 

 

Há no mundo uma multidão de seres humanos degradados, os quais, cedendo 

em sua juventude à tentação do fumo e do álcool, envenenaram os tecidos da 

estrutura humana e perverteram sua capacidade de raciocínio, até que o 

resultado fosse justamente o que Satanás tinha em vista. As faculdades do 

pensamento ficaram obscurecidas. As vítimas cedem à tentação de beber, e 

vendem toda razão que tiverem por um copo de bebida alcoólica.
188 

 

 Quanto às fortunas que se gastava no atendimento de tais vícios, Ellen White não 

poupou palavras para pontuar, em 1887, que: 

 

O amor do fumo é uma concupiscência em luta. São assim esbanjados meios 

que ajudariam na boa obra de vestir os nus, alimentar os famintos e enviar a 

verdade a pobres almas longe de Cristo. Que registro aparecerá quando as 

contas da vida forem postas em balanço nos livros de Deus! Ver-se-á então 

que vastas somas de dinheiro foram gastas para o fumo e as bebidas 

alcoólicas. Para quê? Assegurar a saúde e prolongar a vida? Oh, não! Para 

ajudar no aperfeiçoamento do caráter cristão e na adaptação para a sociedade 

dos anjos? Oh, não! Mas para servir a um desejo depravado, antinatural, 

daquilo que envenena e mata não só ao que o usa, mas àqueles a quem ele 

transmite seu legado de doença e imbecilidade. Signs of the Times, 27 de 

outubro de 1887.
189 

 

 As citações transcritas são apenas exemplos das inúmeras abordagens que a autora fez 

quanto ao tema dos vícios, cujas consequências a mantinha atenta e protestante, a exemplo de 

outros tantos desafios de seus dias. Ellen White deixou claro sua preocupação e desaprovação 

aos vícios, ao mesmo tempo em que se preocupou em incentivar e aconselhar meios para que 

pessoas viciadas fossem esclarecidas e ajudadas para vencerem tais fracassos. Mais do que 

simplesmente apontar o problema, a autora sempre procurava apontar a sua solução. Suas 

críticas eram sempre acompanhadas de propostas de superação do problema. 
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2.3.6 As diversões degradantes 

 

 

 Com as transformações sociais do século XIX, principalmente aquelas diretamente 

decorrentes do processo de industrialização, os costumes e as preferências do povo norte-

americano foram diretamente afetados. Uma das mudanças rápidas ocorreu no campo do 

lazer, que passou da busca por recreações em família para a busca por diversões 

individualistas, cuja oferta no decorrer do século se tornou crescente e complexa. As causas 

de tal mudança de hábito são inúmeras, e alguns historiadores apontam aquelas que são as 

mais evidentes: 

 

As razões da crescente demanda por diversão pública são fáceis de 

reconhecer. Aquilo era, antes de qualquer coisa, o resultado da grande 

concentração de pessoas nas cidades. Nas sociedades do tipo rural, os 

indivíduos dependiam de si mesmos e seus vizinhos para recrear-se. Seus 

passatempos favoritos, como a caça, a pesca, o tiro ao alvo e as corridas de 

cavalos estavam diretamente relacionados com as atividades da vida diária. 

As reuniões da comunidade para debulhar milho, construir casas e celeiros, 

fazer festas ao ar livre, eram uma boa oportunidade para escutar música, 

dançar, beber e conversar. A diversão rural estava fortemente arraigada no 

modelo de trabalho e de sociedade agrícola de onde havia surgido.
190 

 

 Agora, porém, o modelo de sociedade havia mudado, e com ele todo o estilo de vida, o 

que incluía as opções de diversão. Os tipos de divertimentos da América rural não cabiam 

mais nas propostas de ocupação do tempo livre, conforme oferecidas nas cidades. A 

diferença, a princípio, não estava no divertimento em si, mas na forma como era praticado. 

Com o desenrolar do século, porém, novos tipos de diversões foram surgindo para fascínio 

das massas, que passaram a achar normal certo grau de violência e sensualidade. Diz-se que: 

 

As pessoas da cidade se dividiam [...] empregavam seu tempo livre de 

diversas maneiras que desagradavam aos norte-americanos rurais: além do 

beisebol e do boxe público, muitos frequentavam teatros, salas de teatro de 

variedades, salões de jogos de baralho, bilhares e cantinas. A América do 

Norte rural tinha seus vícios; porém nenhum deles parecia tão ofensivo como 

os da metrópole.
191 
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 Além disso, os objetivos para se praticarem diversões agora eram outros. Antes do 

século XIX, os divertimentos esportivos e teatrais eram realizados com a finalidade de 

complementar o lazer da família, sendo atividades ocasionais, praticadas sempre em família, e 

sem nenhum acompanhamento de vícios. Durante o século industrial, e com mais intensidade 

no período pós Guerra Civil, tais divertimentos passaram a ser praticados rotineiramente pelos 

indivíduos com objetivos egoístas, ora de prazer, ora de fuga da pressão causada pela miséria 

urbana. Os ditos divertimentos eram sempre praticados de forma isolada da família, regado 

aos vícios do álcool, fumo, ópio e prostituição sexual. Essa nova dimensão de prazer egoísta 

que as cidades ofereciam se tornara um estilo de vida que afetava todas as classes sociais de 

Norte a Sul do País
192

, embora com graus de intensidade distintos de acordo com o lugar e 

classe social. 

 Tais ocupações eram buscadas diuturnamente, principalmente nos locais considerados 

mais imorais na época, como as inúmeras tabernas, cantinas e casas de bailes, as quais 

ofereciam seus atrativos ao preço do aumento da miséria dos que já pouco ganhavam para 

sobreviver. Falando especificamente das cantinas, os historiadores registram: 

 

As cantinas suscitavam particularmente as críticas contra a cidade [...]. Nas 

cidades, o número de cantinas aumentou notavelmente. Em muitas 

localidades, as cantinas excediam ao número de igrejas. A cantina servia de 

clube social para o homem pobre; no entanto, também era um centro de 

vícios que frequentemente proporcionava fácil acesso às drogas, aos jogos de 

apostas e à prostituição, além de bebidas. Mais de uma taberna servia como 

vínculo entre o crime e o aparato urbano.
193 

 

 No tocante às chamadas casas de bailes, a realidade não era muito diferente. Embora 

algumas poucas fossem consideradas respeitáveis por certa parte da população, os 

historiadores registram que muitas delas chegavam a servir de fachada para os 

empreendimentos da prostituição e das apostas
194

. Além disso, noticia-se que esses ambientes 

eram usados com frequência para abrigar criminosos, muitos dos quais foragidos das 

autoridades policiais. A maioria dos frequentadores desses lugares era composta demiseráveis 
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desempregados vindos das zonas rurais ou operários das indústrias, os quais viam aumentada 

sua miséria em razão de gastarem seus poucos recursos nos preços cobrados pelos vícios que 

ali eram oferecidos. 

 Como tudo era negócio no mundo urbanizado industrial, com as diversões não seria 

diferente. Valia qualquer coisa para garantir os lucros dos capitalistas que se preocupavam em 

especializar o ramo. Surgiram nesse tempo os circuitos profissionais de esportes, que no final 

do século haviam se tornado a obsessão nacional que até hoje ainda se conhece
195

. Esportes 

como beisebol, futebol americano, boxe e outros se tornaram a grande atração das escolas e 

do meio cultural urbano até o surgimento de outros esportes considerados participativos por 

parte da população, tais como ciclismo, corridas de cavalos, golfe, tiro ao alvo, tênis e 

patinação sobre gelo
196

. Não bastando assistir, a massa urbana era incentivada a participar. As 

pessoas queriam agora ocupar seu tempo livre praticando, elas mesmas, alguma atividade 

esportiva, não importando o que isso lhes custasse. Era o “florescimento dos esportes 

participativos na última metade do século XIX”
197

. 

 Nesse ambiente, o mercado encontraria a oportunidade ideal para suas pretensões de 

lucro. Oferecia produtos antes já conhecidos, a exemplo da bicicleta, a qual passou a custar 

grande soma em dinheiro por ter se tornado objeto indiscutível do desejo de status e inclusão 

social no modismo do ciclismo, esporte muito apreciado na última década do século XIX. 

Conforme se registra desse exemplo, “a bicicleta se converteu em objeto da poesia, da ficção 

e o canto, e a imprensa popular publicava artigos escritos por médicos que defendiam o 

ciclismo como um antídoto para o estilo de vida sedentário”
198

. Os capitalistas de plantão 

souberam aproveitar cada uma das inúmeras febres de consumo do desejo individualista 

norte-americano dessa época, não lhes importando se o preço cobrado era a miséria das 

massas. 

 O teatro, a exemplo do esporte, também se profissionalizou
199

. Nesse meio, a 

prostituição, o alcoolismo, o fumo, o adultério e todo tipo de imoralidade encontravam 

                                                 
195

 MCARTHUR, Benjamin. Divirtiendo a Las Masas. In: LAND, Gary y Otros. El Mundo de Elena G. de 

White. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995, p. 209, pontua: “Junto 

com o teatro e o circo, os norte-americanos desenvolveram o gosto pelos esportes. Obviamente, certos 

esportes eram conhecidos desde havia muito; porém, ao começar a segunda metade do século, os Estados 

Unidos passaram por uma revolução esportiva que chegou a se converter na obsessão nacional que hoje 

conhecemos”. (tradução própria) 

196
 Ibid., p. 212. 

197
 Ibid., p. 212, com tradução própria. 

198
 Ibid., p. 213, com tradução própria. 

199
 Ibid., p. 202-203. 



68 

 

lugar
200

. Enquanto alguns não faziam diferença entre competição, encenação e vida real, 

outros protestavam contra tal realidade, declarando ser ela nada mais do que um tipo de 

libertinagem moderna. Mas se diz que tais protestos, em seu início vindos da maioria, não 

continuaram por muito tempo. Registra-se que não demorou muito e a resistência dos 

conservadores havia desaparecido quase por completo quanto ao teatro em sua concepção 

moderna
201

. 

 Diante desse quadro, de um lado estavam aqueles que se mantinham longe de tais 

tipos de diversões, por motivos religiosos, e de outro, estavam aqueles que os praticavam sem 

o menor peso de consciência. Em meio a ambos, havia aqueles que mantinham ao mesmo 

tempo sua vida religiosa e insistiam na prática das ditas diversões, muitas das quais 

condenadas pela própria denominação religiosa à qual estava ligado. Para os mais atentos, já 

havia ficado claro que o entretenimento oferecido nada mais era que o resultado de uma 

fórmula que combinava a ambição comercial como motivo, o abandono de valores como 

método, e a degradação humana como resultado. Diante de tal quadro, “a resposta 

predominante ante a maioria das diversões foi o repúdio”
202

. 

 No final do século, ao protesto veemente dos religiosos, motivados pela notória 

imoralidade dos entretenimentos, somou-se o protesto da classe média e empresária 

emergente, esta última motivada pela pretensão de se evitar o que se entendia ser prejudicial 

ao trabalho e à produção
203

. Mas o estrago já estava feito na cultura. Os tipos de diversões 

urbanas pagas, que contrariavam os princípios bíblicos, haviam se tornado parte do estilo de 

vida norte-americano. Essa, segundo os historiadores, era uma preocupação de Ellen White: 

“Uma das mudanças que mais preocupavam Ellen White e a muitos outros era a importância 

que estavam adquirindo as diversões pagas dentro do estilo de vida norte-americano”
204

.Não 

somente por serem pagas, mas sobretudo por serem degradantes. O benéfico se confundia 

com o prejudicial, e a diferença esdrúxula entre os sentidos antagônicos dos conceitos de 

recreação e de diversão já não era mais percebida socialmente. 
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A sensibilidade da autora quanto ao assunto a fez abordá-lo de forma clara em suas 

obras. Condenou abertamente alguns tipos e formas de diversões de sua época, cuja prática 

nos moldes oferecidos contrariava o princípio cristão da recreação saudável e edificante. Por 

isso, ela protestou contra o “ciclismo e degradante ambiente dos salões de bilhar, de boliche, 

de baile e das cantinas”
205

. Ela via na prática dessas atividades a quebra expressa dos 

princípios bíblicos do equilíbrio, do aproveitamento do tempo e da saúde integral. Uma de 

suas declarações demonstra seu protesto contra essas atividades que considerava como 

“enervantes”: 

 

Os esportes enervantes – o teatro, as corridas de cavalos, os jogos de azar, as 

bebidas e as orgias – despertam ao máximo todas as paixões. A juventude é 

levada de roldão pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas 

diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a 

divertimentos sociais e à irrefletida hilaridade. Passam de uma a outra forma 

de dissipação, até perderem tanto o desejo como a capacidade de viver de 

maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas; debilita-se a vida espiritual. 

As mais nobres faculdades da alma, numa palavra, tudo quanto liga o 

homem ao mundo espiritual, é envilecido.
206 

 

 Se não bastasse tal preocupação, a realidade revelava uma condição social ainda mais 

complexa em termos de imoralidade, chamando a atenção para o fato de que a sociedade 

estava se degradando socialmente também em outros aspectos, e não apenas no âmbito das 

diversões.  

 

 

2.3.7 A imoralidade social 

 

 

 A época de Ellen White foi marcada por alto grau de imoralidade no meio social. 

Todos os tipos de atitudes degradantes da humanidade eram vistas acontecer em todos os 

aspectos relacionados à vida em comunidade. Violência, miséria, vícios, ócio e outros tantos 

dissabores apenas anunciavam os primeiros resultados diretos do processo de industrialização 

famigerada, que havia provocado o acúmulo de pessoas nas cidades e o alto nível de 

desemprego resultante. 
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 Para se ter uma ideia da violência em Portland, cidade onde Ellen White vivia por 

volta da metade do século XIX, registra-se abaixo a transcrição de um informe oficial da 

polícia da época: 

 

O informe carcerário desta prisão durante 1843 revela os tipos de crimes que 

se cometiam no Maine: roubos (39 dos 63 prisioneiros aos 31 de dezembro 

de 1863); incêndio (5); estupro (4); roubos com uso de escadas (3); dois por 

adultério, tráfico de dinheiro falsificado e falsificação de documentos; e um 

por assassinato com redução de pena; um por assassinato à espera de 

sentença de morte; um por homicídio sem premeditação; um por homicídio; 

um por perjúrio; e um por agravo premeditado.
207 

 

 Somando-se a tal quadro de violência, e ao mesmo tempo sendo uma de suas causas 

diretas, estava a miséria causada pelo distanciamento crescente entre ricos e pobres. Os 

historiadores relatam com clareza a situação e suas causas ao informar que: 

 

As fortunas de alguns estavam acompanhadas pela pobreza alarmante de 

muitos. A corrupção brotava energicamente no porto, enquanto muitos 

clamavam por reformas. A sociedade culta aumentava em número; e ao 

mesmo tempo em vários setores do porto florescia o crime e os bairros 

pobres se enchiam mais e mais. Com muita frequência, surgiam pelejas e 

conflitos; de vez em quando, alguém sacava um revólver ou uma pistola para 

resolver uma disputa. O jornal de Portland noticiava diariamente os roubos 

de cavalos, trenós, vacas, roupas e comida [...]. Em 1837, o editor do jornal 

de Portland informava que uma criança de 10 anos de idade havia atirado 

uma pedra em seu companheiro, deixando-o inconsciente, e em seu editorial 

insistia que Portland necessitava urgentemente de um lar para crianças 

delinquentes.
208 

 

 Em meio a esse quadro, enquanto os ricos multiplicavam seus recursos nos 

investimentos comerciais e industriais, os pobres amargavam o trabalho excessivo para não 

morrer de fome. Num ambiente desses, a pobreza se tornara inevitável, e com ela logo veio o 

aumento do número de doentes, de viúvas, de órfãos, de loucos, de deficientes físicos e 

mentais, de alcoólatras, de consumidores das drogas daquele tempo, como o ópio, e de 

indigentes de todo o tipo. Houve considerável aumento geral do quadro de pessoas em 
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situação de extrema fragilidade social, ora vítimas das condições urbanas, ora influenciadas 

pelo alto grau de corrupção moral quase generalizada.
209

 

 Violência, miséria e desvios de condutas de variadas formas, como mentira, adultério, 

prostituição, corrupção, injustiça, exploração, etc. estavam entre as práticas comuns no meio 

norte-americano da época de Ellen White. Os relatos históricos mostram que, à medida que o 

século transcorria, as transformações sociais que nele ocorreram iam afastando a sociedade 

norte-americana de seu puritanismo e mudando suas ideias e hábitos de vida. Cada vez mais a 

sociedade ia se modificando, assumindo uma prática cotidiana que nada mais era do que o 

reflexo do novo estilo de vida urbano, industrial, consumista e materialista, pelo qual o 

urbanismo optara. A nova onda de imoralidade social, que até pouco tempo antes não era 

conhecida no campo, agora crescia nas cidades, estabelecendo novos valores que afetariam 

também as populações campesinas, ainda que de forma menos intensa. Diz-se que nesse 

tempo “os valores tradicionais desapareciam de um dia para o outro. O respeito que os jovens 

tinham pelos anciãos se extinguia lentamente. Os vícios, o crime, a delinquência juvenil, o 

roubo e um sem número de anormalidades que não se conheciam no campo floresciam na 

cidade”
210

. 

 Um estilo de vida assim dirigido logo evidenciou o grave problema moral no qual a 

Nação estava se afundando. O desconhecido mundo do capitalismo selvagem estava 

eliminando o senso individual e social dos princípios morais sobre os quais a Nação havia 

sido fundada e erguida. As crescentes anomalias sociais, como os crimes de todas as formas, 

estavam a evidenciar uma realidade que não podia mais ser passada por alto. A Nação estava 

degradada moralmente como reflexo da condição moral de seu próprio povo. E isso era 

evidente na imoralidade social percebida de Leste a Oeste e de Norte a Sul, em todas as 

camadas sociais. Inúmeros foram os protestos acerca de tal situação. Dentre eles, figura o de 

Ellen White, que, reconhecendo a situação moral do povo norte-americano de seu tempo, 

assim se manifestou: 

 

O aumento constante da maldade obstinada está produzindo rápido e quase 

generalizado senso de culpa nos habitantes das cidades. Predomina 

atualmente uma “epidemia de crimes” que abate o coração dos sensatos e 

tementes a Deus. A corrupção dominante está além da capacidade humana 
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de descrevê-la. Cada dia traz novas revelações de dissensões, corrupção e 

fraude que campeiam na política; cada dia traz seu doloroso contingente de 

violências e infrações da lei, de indiferença para com o sofrimento humano, 

de brutal e diabólico extermínio da vida humana. Cada dia é testemunha do 

aumento da loucura, homicídio e suicídio.
211 

 

 Pelo que indicam as advertências registradas pela autora, a licenciosidade e a 

promiscuidade eram de tal forma ocorrentes no meio social, que não tinham mais dia nem 

hora para serem praticadas. A situação havia chegado ao ponto de muitos deixarem seus 

deveres cotidianos para se entregarem diuturnamente às luxúrias e prazeres egoístas dos 

vícios, e isso ao custo de seu próprio emprego, da família, da saúde, etc. Nesse sentido, 

pontua a autora: 

 

As cidades modernas estão rapidamente se transformando em Sodomas e 

Gomorras. Numerosos são os dias de folga; as ondas da agitação e do prazer 

desviam milhares de pessoas dos austeros deveres da vida. Os esportes 

enervantes – o teatro, as corridas de cavalos, os jogos de azar, as bebidas e as 

orgias – despertam ao máximo todas as paixões.
212 

 

 Imoralidades de todos os tipos, notadamente de ordem sexual, motivaram os mais 

duros protestos e coerentes conselhos de Ellen White em suas obras. A autora demonstrou 

quanto a esse tema a mesma atenção dada a outros, que a seu tempo encabeçavam as 

preocupações sociais. Ela reagiu insistentemente, criticando e aconselhando acerca dos 

excessos que minavam a sobriedade das pessoas da sociedade de seus dias.   

 

 

2.3.8 O estilo de vida desumano 

 

 

 Na sociedade norte-americana do século XIX, parecia contraditório que os flagelos 

sociais aumentassem na mesma proporção que surgiam as novas melhorias tecnológicas, o 

que ocorreu com mais intensidade na primeira metade do século. A explosão demográfica e a 

falta de planejamento a ela correspondente não puderam ser evitadas pelas melhorias 

científicas que estavam surgindo. Sem se dar conta dessa contradição, os norte-americanos 
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caminharam a passos largos para um estilo de vida altamente destrutivo tanto individualmente 

quanto para a sociedade como um todo. Os efeitos da guerra, do racismo e da exploração no 

trabalho agravaram os desafios climáticos, produzindo condições que impactaram na 

liberdade de pensar e agir do norte-americano em todos os aspectos. O relato histórico 

seguinte dá um vislumbre da situação: 

 

Muitos fatores comuns aos habitantes da Nova Inglaterra na metade do 

século XIX determinavam seu estilo de vida: 1. Hábitos Alimentares. Havia 

bem poucas opções de comida, com exceção de carne, batata, sal e açúcar. 

Os invernos eram longos e frios. As pessoas compensavam a escassez de 

frutas frescas e vegetais com pães e pastelarias. Bolos, tortas e frituras eram 

comidas comuns nos lanches. Não havia óleos vegetais nem castanhas. A 

carne era cara e a de porco era a mais acessível. 2. Vestimentas. Havia bem 

poucas opções de roupas. Invernos frios necessitavam pesadas vestimentas e 

roupas de cama. 3. Não havia encanamento interior. Não havia eletricidade. 

Não havia máquinas de lavar. 4. Aquecimento. Os lares eram aquecidos por 

fogões a lenha e lareiras. As janelas permaneciam completamente fechadas à 

noite. O ar noturno era considerado prejudicial. 5. Uso de chá, café, álcool, 

tabaco e sidra. Esses artigos formavam o hábito de consumo como hoje. 

Numa vida com pouca recreação ou mudanças, eles ofereciam uma espécie 

de consolo! 6. Expectativa de vida. Em 1900, nos Estados Unidos, a 

expectativa média era de 47,3 anos. 7. Propensão para enfermidades. Era 

causada pela espantosa ignorância acerca da higiene, saneamento e as causas 

de doenças.
213 

 

 Destacando-se em meio a esse ambiente de caos estava a situação crítica da saúde 

pública nas cidades. Até os dias da Guerra Civil, os médicos enfrentavam sérios desafios, 

como as contradições evidentes entre as muitas e confusas teorias diante das práticas nada 

higiênicas de sangria, purgações, vômitos e transpirações, costumeiramente utilizadas pelos 

médicos
214

. Além disso, a falta de infraestrutura para tratamento dos doentes exigia que eles 

fossem atendidos em casa
215

, já que até “o começo da década de 1870 os Estados Unidos 

tinham menos de 200 hospitais, um terço dos quais se dedicava às enfermidades mentais”
216

. 

A medicina desse tempo era predominantemente intuitiva
217

 e apenas corretiva, não 

havendo ações de prevenção de doenças, as quais varriam as cidades ao se tornarem 

                                                 
213

 WHITE, Artur L. Ellen White: Woman of Vision. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association, 1982, 2000, p, 101, com tradução própria. 

214
 SCHOEPFLIN, Rennie B. La Salud y Su Cuidado. In: LAND, Gary y Otros. El Mundo de Elena G. de 

White. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995, p. 162. 

215
 Ibid., p. 171-172. 

216
 Ibid., p. 171, com tradução própria. 

217
 SCHOEPFLIN, Rennie B. La Salud y Su Cuidado. In: LAND, Gary y Otros. El Mundo de Elena G. de 

White. 1. ed. Flórida (Buenos Aires): Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995, p. 162, registra que “Até 



74 

 

epidemias, o que ocorria com frequência na época. Existiam poucos médicos formados em 

escolas com padrão pedagógico iniciante. Poucos também eram os remédios, e os antibióticos 

ainda eram vistos com muito temor e resistência
218

 tanto por médicos quanto por doentes. 

 Usualmente os médicos se confundiam entre as teorias da homeopatia, do 

thomsonianismo
219

, da hidropatia
220

 e de tantas outras, cujas propostas eram estranhas ao 

modelo de tratamento da época
221

. Algumas das novas propostas de tratamento assumiam o 

viés da mística religiosa, o que aumentava constantemente a precaução e resistência de muitos 

cujas opiniões se dividiam entre os que aderiam a tais ofertas e os que consideravam seus 

proponentes como sectários, e por isso desacreditados cientificamente. 

Os historiadores afirmam que “muitas seitas médicas, quase incontáveis para serem 

enumeradas, ofereciam esperança ao enfermo dos Estados Unidos do século XIX. Havia 

encantadores de animais, frenólogos, „massagistas‟ (que pretendiam curar tudo com 

massagens), médicos clarividentes, curandeiros, ecléticos e naturalistas, para nominar 

somente alguns”
222

. Tais seitas continuariam seu percurso social somando-se a outras surgidas 

no século XX, tais como o naturismo, osteopatia, quiropraxia e a Ciência Cristã, as quais em 

certa medida representam uma sucessão das anteriormente
223

 já mencionadas. 

 Diante da falta de consenso médico do século XIX, os norte-americanos se valiam de 

opiniões comuns, ou mesmo de suas próprias intuições, optando por esse ou aquele 

tratamento, o que os levou a equivocadamente intensificarem o uso de artigos como álcool, 

tabaco e ópio como alternativas de medicações
224

. Enquanto a população se autotratava, os 

médicos procuravam consolidar suas teorias em torno de uma ciência médica mais unificada, 
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cuja base fosse cientificamente experimental. Tal viés trouxe como desvantagem a 

especialização excessiva, que mais tarde resultaria na completa perda de vista da característica 

de integralidade da natureza humana
225

. 

 Enquanto a classe médica experimentava mais de perto o já detalhado caos da saúde 

pública, a sociedade amargava as estatísticas do novo estilo de vida pelo qual havia optado. A 

taxa de mortalidade infantil era alarmante, chegando à cifra média de 150 mortes por grupo de 

1.000 crianças nascidas com vida no período de 1865 a 1895
226

. Na década de 1830, a 

expectativa de vida dos americanos era de no máximo 35 anos, segundo apontam relatos 

históricos da época
227

. Esse número subiria para 47,3 em 1900
228

, continuando ainda absurdo, 

se comparado aos dias de hoje. Muito trabalho e ansiedade, somados a uma dieta alimentar 

extremamente prejudicial à saúde e à prática de diversões degradantes, resultava num estilo de 

vida que estava vitimando a população.
229

 No âmbito alimentar, enquanto o rico se alimentava 

mal em razão de simples maus hábitos, os pobres o faziam ora pela mesma razão, ora pela 

própria privação de recursos financeiros. Afirma-se que “A dieta do habitante da cidade 

refletia diretamente seu poder aquisitivo [...]”
230

. 

 Quanto ao vestuário, não era diferente. Enquanto os moradores do campo se viravam 

com o que tinham para se vestir, os moradores das cidades se viam oprimidos, psicológica e 

financeiramente, pela obrigação constante de se vestirem e adornarem de acordo com os 

padrões ditados pelos grupos sociais urbanos nos quais buscavam sua nova identidade. Fosse 

culto ou iletrado, rico ou pobre, cada qual na medida do status buscado, deveria se deixar 

transformar pelo modelo de aparência e comportamento ditado pelo gosto coletivo. Esse era 

mais um preço que o novo estilo de vida cobrava pela identidade de pertença metropolitana 

com sua nova ditadura. O problema é que essas novas modas muitas vezes suprimiam os 

costumes culturais originais do indivíduo, reduzindo seus hábitos rurais a subcultura; além 

disso, submetia as pessoas a hábitos moralmente degradantes e prejudiciais à sua saúde. Os 

historiadores chegam a relatar que: 
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As mulheres, mais que os homens, até padeciam enfermidades por seguirem 

os ditados da moda. Usavam trajes que dificultavam o movimento, já que 

pesavam aproximadamente sete quilos e se arrastavam no pó e na sujeira das 

ruas. O uso tão comum do espartilho, o qual acentuava as formas femininas e 

despertava a admiração dos homens, deformava o corpo e debilitava a saúde 

das mulheres de todo o século dezenove.
231 

 

Em uma ocasião, depois que morreu uma paciente, um médico descobriu que 

seu rim havia sido cortado pela metade por causa do cinto tão apertado que 

usava.
232 

 

 Com as mudanças trazidas pelo espírito de reforma e temperança, o qual tomou conta 

da América na segunda metade do século XIX, algumas das realidades mencionadas 

anteriormente passaram por sensível melhoria
233

. Mas ainda assim o novo estilo de vida 

despreocupado com a saúde integral, conforme adotado pelos norte-americanos ao longo do 

século, deixaria um rastro de degradação física, psíquica e até espiritual que perduraria por 

anos. Tal realidade fez com que Ellen White classificasse tal modo de vida como artificial e 

potencialmente de ruína para alma humana. Uma mistura de doenças físicas e emocionais, 

além do medo e o afastamento de Deus, bem como outras misérias de todos os tipos, haviam 

transformado a vida da Nação, principalmente a grande massa pobre, que se viu num 

verdadeiro inferno urbano. 

 Sem perspectiva de saírem deste lamaçal, para o qual haviam sido atraídos pelas 

supostas benesses do novo estilo de vida proposto pela economia industrial, muitos se 

matavam, outros adoeciam, outros tantos se entregavam à prática dos mais diversos tipos de 

crimes e/ou aos vícios como fumo, álcool e ópio, na tentativa de fugir da realidade 

inescapável da qual haviam se tornado parte. 

 Para os que não se entregavam ao desespero, a saída para A sobrevivência era 

adaptarem-se ao estilo mecânico e automático de vida operária, que incluía uma extensa carga 

horária de trabalho com exposição a inúmeros agentes nocivos causadores de males físicos e 

psíquicos, bem como suportar a ameaça constante de ser substituído a qualquer momento por 
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qualquer outro indivíduo pertencente à imensa massa de mão de obra sobrante
234

. 

Historiadores registram quanto a tal realidade que: 

 

O passo acelerado da vida da cidade era artificial. Ali, as pessoas 

acomodavam suas atividades de acordo com o relógio, de acordo com os 

minutos e mesmo os segundos; um nível de precisão irrelevante para a vida 

no campo. As pessoas da cidade dividiam seus dias em distintos blocos de 

horários de trabalho e de descanso, e empregavam seu tempo livre de 

diversas maneiras [...].
235 

 

 Em termos gerais, a Nação estava embebedada na degradação, e o principal sintoma 

era um estilo de vida altamente destrutivo para o corpo, a mente e o espírito de cada 

indivíduo. Em maior ou menor grau, todos em todas as classes estavam expostos aos males 

destrutivos da época, alguns por opção, e outros por falta dela. Enquanto os vícios de todos os 

tipos flagelavam o corpo, a ansiedade, o medo e a confusão das ideologias confundiam a 

mente, e a religiosidade artificial enfraquecia o espírito. E pouco se percebia que o mal 

causado a um dos aspectos da existência afetava direta e imediatamente o outro. Tal realidade 

fez com que Ellen White classificasse aquelemodo de vida como artificial e potencialmente de 

ruína para alma humana. Uma mistura de doenças físicas e psíquicas, bem como outras 

misérias de todos os tipos, haviam transformado a vida da Nação, principalmente a grande 

massa pobre, que se viu num verdadeiro inferno urbano. 

 Ellen White atenta à impropriedade de uma espécie de estilo de vida para a saúde 

humana em sua integralidade (física, mental e espiritual), pelo que protestou em vários 

trechos de suas obras, muitas vezes dedicando extensos escritos contra o que entendia ser uma 

bomba-relógio para a nação norte-americana. Muitos desses conselhos foram compilados e 

publicados em forma de livros após sua morte. Como exemplo, podem-se citar: A Ciência do 
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Bom Viver
236

, Conselhos sobre Saúde
237

, Conselhos sobre o Regime Alimentar
238

, Medicina e 

Salvação
239

 e Temperança
240

. As declarações a seguir ilustram a atenção e lucidez da autora 

no trato com o tema: 

 

Por que há tanta miséria no mundo atualmente? É acaso porque Deus goste 

de ver sofrer Suas criaturas? – Oh, não! É porque os homens se têm 

enfraquecido por meio de práticas imorais.
241 

  

A intemperança continua ainda suas devastações. Iniquidade de toda espécie 

jaz qual poderosa barreira a impedir o progresso da verdade e da justiça. 

Injustiças sociais, nascidas da ignorância e do vício, causam ainda indizível 

miséria, e lançando sua malfazeja sombra tanto sobre a igreja como no 

mundo. A depravação entre a juventude está crescendo em vez de diminuir. 

Coisa alguma a não ser o esforço contínuo, diligente, servirá para remover 

essa praga desoladora. O conflito com o interesse e o apetite, com maus 

hábitos e paixões profanas, será renhido e implacável; unicamente os que 

agirem por princípios podem obter a vitória nesse conflito. Review and 

Herald, 6 de novembro de 1883.
242 

 

 O estilo de vida miserável que Ellen White chamou de “praga desoladora” estava 

diretamente relacionado ao uso que as pessoas faziam de sua própria liberdade, em aberta 

desconsideração à sua integralidade enquanto seres humanos. Em seus protestos quanto a tal 

estilo de vida, a autora evidencia duas questões que para ela eram essenciais para a 

compreensão da liberdade cristã: primeira, a premissa de que a liberdade não é a prerrogativa 

de se fazer o quê se quer, como se quer e quando se quer; e segunda, a premissa de que a 

liberdade se dá no plano da integralidade humana, já que o ser humano é um ser indivisível 

por sua natureza. Para ela, o estilo de vida da Nação à época apenas denunciava o fato de não 

compreenderem o real sentido da liberdade cristã.  
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 Em suma, a violência da guerra e a violência urbana, o racismo e o escravismo, a 

urbanização desordenada, a industrialização selvagem, os vícios perniciosos, como fumo, 

álcool e ópio, as diversões degradantes, a imoralidade sexual e a falta de cuidado com a saúde 

integral haviam levado a nação para uma crise existencial sem precedentes, e o estilo de vida 

da época denunciava tal realidade. Ellen White percebia isso e reagia contra esses males de 

seu tempo. E toda essa situação seria agravada em maior escala pela deficiência da educação, 

o aumento das desigualdades sociais e a confusão das inúmeras ideias determinantes da 

época, ocorrências que serão objeto de estudos a seguir. 

 

 

2.3.9 As deficiências na educação 

 

 

 As intensas mudanças que afetaram a sociedade norte-americana ao longo do século 

XIX tiveram seus desdobramentos também no âmbito da educação. O cenário filosófico 

iluminista, que chegara ao seu apogeu no final do século XVIII, projetava-se no século XIX 

por meio da filosofia racionalista, que ganhava força com o cientificismo empirista. Essas 

ideias, que já havia muito corriam o mundo, encontraram na complexidade de ideias e na 

liberdade de expressão desfrutadas na jovem nação americana o ambiente ideal para se 

fortalecerem num século turbulento e desafiador. 

 O otimismo, que era o principal elemento do pensamento iluminista, apostava na 

inerente bondade da natureza humana e na capacidade de superação do indivíduo inteligente a 

partir da potencialização de suas capacidades próprias. Apregoava a necessidade de educação 

de tal natureza como meio de transformação da vida social. À medida que a sociedade foi 

piorando em alguns aspectos, o discurso da educação como remédio para correção dos males 

sociais foi ganhando força. A ideia era que “se o homem era bom por natureza, então ele e o 

mundo inteiro poderiam ser transformados por meio da educação universal”
243

. Educação e 

escola passaram a ser as palavras de ordem, embora a infraestrutura necessária para sua 

realização fosse ainda precária. 
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 Até 1830, havia nos Estados Unidos poucas escolas públicas
244

, e por isso a quase 

totalidade do ensino oferecido era o das escolas particulares, cobrados preços que boa parte 

das famílias não se dispunham a pagar, ora por falta de condições, ora por falta de consciência 

da importância da instrução aos filhos. Além disso, a infraestrutura dos prédios onde 

funcionava as escolas era precária, não oferecendo condições de luz, ventilação, mobiliário e 

material didático adequados ao ensino minimamente satisfatório
245

. Há registro ainda de que 

faltavam professores, e os poucos que havia não estavam suficientemente capacitados para 

ensinar e disciplinar
246

. O resultado era que “todos os tipos de escolas públicas e a maioria das 

escolas privadas careciam de um bom nível acadêmico”
247

. Os processos de industrialização e 

novo modelo de comercialização encontraram uma nação pouco instruída para fazer frente às 

suas novas demandas. 

 À medida, no entanto, que a sociedade foi sendo convencida pelo otimismo 

racionalista e empurrada pelo capitalismo industrialista a preparar seus filhos para o novo 

modelo político e econômico que desafiava as cidades, o número de escolas públicas foi 

aumentando, e para elas corria uma enorme massa de pessoas interessada na instrução que ali 

se oferecia gratuitamente. Esse interesse e demanda fizeram com que durante as décadas de 

1830 e 1840 houvesse um “renascimento da educação” na Nova Inglaterra.
248

 

 O aumento do número de escolas primárias foi acompanhado, na segunda metade do 

século, pela abertura de novas escolas públicas secundárias e universidades particulares
249

. A 

par dessa nova efervescência educacional estava a mudança significativa do projeto 

pedagógico norte-americano
250

, provocado por uma combinação de fatores, cujo fenômeno é 

registrado nas seguintes palavras: 

 

Na primeira metade do século XIX, a população dos Estados Unidos era em 

sua maior parte protestante, rural, agrícola e de origem britânica ou do Norte 

ou Oeste da Europa. Tudo isso mudaria nas décadas seguintes à Guerra 

Civil. O País se viu envolvido num constante e crescente processo de 

urbanização e industrialização, enquanto que a imigração proveniente do Sul 

e Oeste da Europa modificou radicalmente o equilíbrio social e religioso da 
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Nação. Na nova imigração agregou-se à população já existente um 

importante elemento católico e judaico. Esses recém-chegados tinham escala 

de valores e estilos de vidas que preocupavam aos norte-americanos das 

velhas gerações. Estas mudanças afetariam totalmente a educação.
251 

 

 Outros fatores também contribuíram para as mudanças no campo educacional. O 

cientificismo, o darwinismo e a alta crítica
252

 influenciaram fortemente os métodos de se fazer 

educação nas escolas norte-americanas, fossem essas públicas ou privadas. Esses novos 

métodos dividiram os educadores quanto ao conhecimento essencial. Enquanto os 

cientificistas afirmavam que “a ciência é o conhecimento mais valioso para todo terreno que o 

homem penetre”
253

, os tradicionalistas protestavam afirmando que “um conhecimento pessoal 

de Jesus Cristo era o mais essencial”
254

. 

 Essa polarização filosófica continuou no âmbito educacional para além do século XIX, 

e sua intensificação nos anos de 1875 a 1914 fez com que os historiadores chamassem esse 

período de “etapa de confusão nos planos de estudo”
255

, cujas discussões englobavam os 

currículos das escolas primárias, secundárias e superiores
256

. De todos os fatores mencionados 

como causa dessa confusão e mudança definitiva no plano pedagógico, nenhum afetaria mais 

a educação do que o industrialismo. Sua filosofia foi o principal elemento,o que fez com que 

o projeto educacional anterior, que era de caráter mais erudito e religioso, fosse gradualmente 

substituído por outro, de caráter utilitário e econômico, que servisse aos ideais de formação de 

mão de obra para a crescente demanda da força industrial produtiva. Esse industrialismo abriu 

caminho para o cientificismo e o darwinismo, cujas propostas também impactaram 

profundamente a matriz pedagógica norte-americana. 

 O preparo de mão de obra para o mercado, que até a primeira metade do século era 

feito em escolas especializadas de preparo técnico, passou a ser feito de maneira mais 

demorada e a partir de currículos mais utilitaristas, especialmente nas universidades que 
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tiveram um crescimento significativo na virada do século. Conforme se relata, “esta mudança 

no lugar de preparação de um profissional era parte de um movimento generalizado tendente a 

elevar o nível de instrução para o posterior acesso à prática profissional”
257

.  

 Mesmo em muitas das ditas universidades cristãs, o darwinismo e a alta crítica 

ganharam espaço, e com eles houve a derrocada gradual dos princípios de vida cristã que até 

então ditavam a crença e a prática do dia a dia social da América protestante.
258

 O modelo de 

escola religiosa havia se transformado no modelo de escola polivalente, cujo currículo 

abarcante tinha por função básica o preparo do indivíduo para a nova cultura, não importando 

o nível de pertinência ou de compatibilidade desta com os ideais religiosos de outrora, sob os 

quais a Nação havia sido fundada. “O resultado final destas mudanças foi que, por volta de 

1915, o mundo educativo norte-americano era quase irreconhecível em relação à década de 

1820.”
259

 “De fato, em todas as instituições de educação superior o antigo currículo clássico 

havia sido descartado.”
260

 

 Em suma, as deficiências educacionais do século XIX haviam dado lugar às novas 

deficiências que despontavam com o século XX. E se os problemas de infraestrutura, 

currículo e métodos haviam desafiado com tamanha força a sociedade do século findo, mal 

sabiam os pensadores da época que a democratização e a profissionalização da educação não 

livraria a Nação das novas e desafiadoras ideologias do novo século que despontava.  

 Em protesto contra o currículo educacional meramente teórico e utilitarista, e por isso 

parcial e desprovido de fundamentação cristã, Ellen White deixou vasta obra delineando sua 

proposta de educação integral para o serviço integral. Esse modelo de educação propunha a 

utilidade humanista em lugar da utilidade capitalista. Para ela, “além de ter formação 

acadêmica nas aulas, deveriam, como parte de sua educação, trabalhar no campo, aprender 

artes manuais e desenvolver o físico, o espiritual e o social tanto quanto o intelectual”
261

. 

Algumas de suas citações demonstram a seriedade com a qual ela elaborou tal proposta: 
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O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de 

todo serviço verdadeiro.
262 

 

A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus 

é chamado a ser missionário; somos chamados ao serviço de Deus e de 

nossos semelhantes; e habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo de 

nossa educação.
263 

 

A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de 

estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser 

todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o 

desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. 

Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo, e para aquela 

alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro.
264 

 

Quantos podem responder sinceramente a esta pergunta: Qual é a educação 

essencial para este tempo? Educação significa muito mais do que muitos 

supõem. A verdadeira educação abrange a disciplina física, mental e moral, a 

fim de que todas as faculdades sejam preparadas para o melhor 

desenvolvimento, para prestar serviço a Deus e para trabalhar pelo 

soerguimento da humanidade.
265 

 

 Em contraposição às contradições curriculares de seu tempo, a autora propôs em seus 

escritos uma prática educacional totalmente inovadora em relação aos modelos da época. Sua 

proposta pode ser verificada detalhadamente nas compilações publicadas na forma dos 

seguintes livros: Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes
266

, Conselhos sobre 

Educação
267

, Educação
268

, Fundamentos da Educação Cristã
269

, Mente, Caráter e 

Personalidade-I
270

, Mente, Caráter e Personalidade-II
271

 e Orientação da Criança
272

.  Mas a 
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autora estava consciente de que a reconstrução do modelo educacional era apenas uma, dentre 

as inúmeras outras necessidades desafiadoras da realidade de intensa desigualdade social na 

qual se afundava a jovem nação norte-americana. 

 

 

2.3.10 As desigualdades sociais 

 

 

 Nenhum outro fenômeno negativo era tão evidente no contexto sociocultural norte-

americano da época de Ellen White quanto a crescente desigualdade social, marcada pelo 

distanciamento abismal cada vez mais evidente entre ricos e pobres. Em todos os lugares e a 

todos os momentos se tornava comum a segregação econômica, um novo tipo de prática 

preconceituosa que se somava aos abusos da segregação racial já havia muito conhecida pelos 

neoingleses e que contribuía para uma ideia distorcida da liberdade. Relata-se, por exemplo, 

que até nos trens havia separações entre ricos e pobres, determinadas pelos tipos de 

acomodações, que tinham no poder aquisitivo o critério de separação
273

.  

 O país que até pouco tempo conhecia como personagens das riquezas apenas 

fazendeiros, agora convivia com novos tipos de personagens do capital, dentre eles os 

especuladores, comerciantes e industriários, os quais surgiram muito rapidamente no cenário 

socioeconômico da Nação. Acerca desse fenômeno na cidade de Portland,dizem os 

historiadores: 

 

Portland estava se convertendo em uma cidade cosmopolita, com todas as 

bênçãos e maldições que acompanha o crescimento urbano. Grandes 

fortunas floresciam nas mãos de alguns comerciantes, construtores de barcos 

e capitães de grandes navios; estes eram os novos ricos. Tradicionalmente, 

os ricos do Estado do Maine e do restante dos Estados Unidos haviam sido 

donos de grandes fazendas; quem tinha mais terra tinha mais poder. Porém, 

em Portland começava a aparecer uma nova classe de rico, que já não 

dependia de terra, mas de comércio.
274 
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 Esses novos ricos foram capitalizando suas posses materiais com o processo de 

industrialização no qual tomaram parte, tornando-se personagens sociais milionários, ao 

mesmo tempo em que os pobres foram sendo vitimados pela miséria provocada pela falta de 

emprego e aumento progressivo do custo de vida nas cidades. A grande massa populacional, 

que antes ganhava a vida em serviços braçais nas fazendas do Interior, foi se tornando vítima 

do excesso de mão de obra nas cidades para onde havia se mudado em busca de emprego, e 

onde não tinha com que sobreviver sem o trabalho nas indústrias. Essas prioritariamente 

empregavam nas funções mais intelectuais os brancos, nacionais e que tivessem preparo 

educacional mínimo oferecido pelas chamadas escolas secundárias
275

, enquanto alocavam nas 

funções braçais os brancos e estrangeiros, que aceitavam o trabalho pesado a baixos preços, 

em razão de sua condição de imigrantes. Acerca dessa realidade, relatam os historiadores: 

 

Nenhum problema causava mais preocupação do que cada vez mais evidente 

divisão da Nação entre ricos e pobres. Na metade do século, 80% dos 

americanos viviam no limite da subsistência, enquanto que os 20% restantes 

controlavam quase toda a riqueza do País. Os membros de uma reduzida, 

porém definida minoria, que fazia mais dinheiro em um só dia do que o 

ganhava um trabalhador comum em um ano, competiam para superar-se uns 

aos outros na ostentação de suas riquezas, almoçando no restaurante 

Delmonico ou fumando cigarrilhas enrolados em bilhetes.
276 

 

 O abuso do dinheiro por parte de poucos ao custo da miséria dos muitos
277

 chegava ao 

ponto de dar lugar a abusos cujos absurdos são contados em inúmeros relatos da época. 

Conta-se, por exemplo, acerca de um milionário que celebrou o aniversário de seu cachorro 

de estimação realizando um caro almoço e presenteando o animal com um “colar de 

diamantes avaliado em 15.000 dólares”
278

, ou ainda outro que guardava centenas de canários 
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em gaiolas de ouro puro
279

. Enquanto isso, no outro vértice social, as classes mais baixas 

padeciam sem condições mínimas de existência humanamente digna. Criticando o fato de que 

a exploração se dava de forma generalizada em todos os níveis e setores da sociedade. Um 

depoimento publicado por um colunista em 1840 protesta e dá uma ideia da situação: 

 

O homem que os emprega [pobres], e para quem estão trabalhando 

assiduamente, como tanto outros escravos, é um dos milionários de nossa 

cidade, alguém que se deleita no luxo; ou é um membro do corpo legislativo, 

alguém que promulga leis que enchem ainda mais os seus bolsos; ou é um 

membro do Congresso, alguém que luta por uma tarifa impositiva mais 

elevada para o pobre, em benefício do rico; ou é quem derrama lágrimas de 

crocodilo sobre a deplorável condição do pobre operário enquanto reduz seu 

salário cerca de 25%, se dedica a construir miniaturas e pede que lhe sirvam 

do melhor champanhe. E este homem seria também prazerosamente aceito 

como cristão e republicano. Grita por liberdade, luta pela igualdade e está 

horrorizado ante o proprietário de uma plantação do Sul, que tem 

escravos.
280 

 

 E para agravar tal situação, muitas vozes nada bem intencionadas, no objetivo de 

manter o desnível social predominante num padrão de acomodação social que lhes garantisse 

a manutenção do seu status, começaram a alardear o discurso do merecimento religioso, ainda 

muito ouvido nos dias de hoje. Argumentavam que as condições sociais de abastança ou de 

miséria do indivíduo eram respectivamente resultado das bênçãos ou dos castigos divinos, em 

resposta ao merecimento religioso de quem os recebia. A realidade foi descrita da seguinte 

forma pelo historiador: 

 

Na opinião dos senhores que controlavam as riquezas da Nova Inglaterra, os 

pobres eram pobres por suas próprias faltas: irresponsabilidade, preguiça, 

delinquência, etc. Eles viviam convencidos de que Deus havia abençoado 

aos ricos com muito dinheiro porque eram leais a Deus: honestos, pontuais, 

econômicos, trabalhadores, etc.; por isso tinham riquezas.
281 

 

 O século foi seguindo e as cidades crescendo, e na mesma proporção foi aumentando o 

nível de exploração já mencionado. E o que se via era, de um lado, a insuportável miséria dos 

pobres, e de outro, a declarada esnobação dos ricos, sendo ambos os lados intermediados 
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pelas articulações políticas da invejosa classe média que surgia à época. E como toda miséria 

se faz acompanhar de violência, a situação retratada logo abriu caminho para a explosão da 

violência social em suas mais diversas formas. E a situação dos miseráveis, que até então 

parecia não afetar os abastados, logo passou a inquietá-los em razão de verem-se eles 

intimidados pelos rumores de conflitos, inclusive armados, cujas ameaças passaram a fazer 

parte do cotidiano das cidades: 

 

A desproporcionada distribuição da riqueza e a violência que aguçava as 

relações trabalhador-empresário da época faziam muitos temerem „que os 

trabalhadores norte-americanos não permanecessem para sempre em 

pocilgas e padecendo necessidades, enquanto um punhado de homens se 

assenhorava dos benefícios que pertenciam com todo o direito a toda a 

comunidade como produto de seu trabalho‟.
282 

 

 A intensificação desses chamados conflitos de classes fez com que empresários 

buscassem agrupar seus empreendimentos. A preocupação era manter a garantia do poder de 

controle do mercado de mãodeobra, mas de outro lado os operários buscaram nas entidades 

sindicais o recurso que pensavam poder lhes garantir melhores condições de trabalho, já que 

os acordos, antes comuns entre empregadores e operários, não tinham mais credibilidade. 

Acerca desse período, relata-se: 

 

Outro fator que polarizava as cidades eram os conflitos de classe – ricos 

ilustres sendo invejados pelos que trabalhavam nas fábricas, constituídos em 

sua maioria de imigrantes estereotipados com seu jeito não convencional e 

isolado. Pela primeira vez, a América do Norte ouvia o termo „operariado 

sindicalizado‟.
283 

 

 Não demorou muito, porém, e percebeu-se que os sindicatos apenas endureceram 

ainda mais o conflito. A polarização dos interesses e das forças produtivas complicou ainda 

mais a situação. Daí por diante, um misto de inveja e de revolta fez com que esses 

trabalhadores braçais reagissem duramente à situação crítica a que eram submetidos nas 

indústrias e nos serviços a elas conexos. Nem mesmo as negociações e acordos, que muitas 

vezes haviam sido feitos no nível sindical, eram bastantes para evitar a violência física que 
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explodia nas relações de trabalho, âmbito no qual a opressão era mais evidente à época. 

Noticia-se que ao final do século XIX esse tipo de violência havia se tornado comum: 

 

Durante esse tempo, os Estados Unidos tiveram as relações trabalhador-

empresário mais sangrentas que as de qualquer outra nação industrializada. 

As principais explosões de violência se deram durante a grande greve dos 

ferroviários, em 1877 (a primeira parada nacional), a revolta de Hay-market, 

de 1886, a greve de Homestead, de 1892, e a greve de Pullman, em 1894. Na 

década de 1890, os acampamentos mineiros das Montanhas Rochosas – 

especialmente os localizados na região de Coeur d‟Alene, ao norte de Idaho 

– permaneciam em um estado quase permanente de agitação, interrompido 

por explosões de dinamites, pancadas e disparos.
284 

 

 Vivendo num ambiente de tamanha conflitividade, Ellen White sentiu de perto a 

realidade que a cercava. Era lúcida e atenta não somente quanto aos efeitos, mas sobretudo 

quanto às causas de tais ocorrências, vendo como principal causa do problema das 

desigualdades humanas o egoísmo e a ganância, que por sua vez revelavam um triste conflito 

entre os equívocos da liberdade de exploração e a liberdade de reação violenta, ambas alheias 

à liberdade de fato cristã. Um de seus biógrafos pontua a preocupação da autora quanto aos 

mais fragilizados nesse jogo: 

 

Desde 1863, Ellen havia começado a falar publicamente acerca da 

necessidade de se trabalhar em favor dos pobres. Em repetidas reuniões, ela 

havia insistido no fato de que a Igreja Adventista não estava fazendo o 

suficiente pelos homens, mulheres e crianças que viviam nas grandes 

cidades. A condição das cidades e o que a Igreja Adventista não fazia nelas 

persistia na mente e no pensar de Ellen.
285 

 

 Vendo a cada dia o agravamento da miséria, marcada por extrema pobreza de um lado 

e extrema insensibilidade e indiferença do outro, e sentindo ser seu dever cristão protestar 

contra a passividade frente a tal nível de degradação humana, Ellen White registrou em suas 

obras protestos veementes contra as desigualdades sociais, cujas causas e efeitos entendia 

serem contrárias à proposta cristã de uma vida de amor e serviço ao próximo: 
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A obsessão intensa do ganho, o amor da ostentação, do luxo e da 

extravagância – são todas forças que desviam a maioria dos homens dos 

verdadeiros propósitos da vida, e abrem a porta para uma infinidade de 

males. Muitos, obcecados em sua busca de riquezas terrenas, tornam-se 

insensíveis aos reclamos divinos e às necessidades do próximo. Consideram 

a sua riqueza um meio de glorificarem-se. Acrescentam casa a casa, um 

terreno a outro; entulham de objetos de luxo a residência, enquanto a seu 

redor seres humanos jazem na miséria e no crime, em doença e morte.
286 

 

 Inúmeros outros registros compõem as manifestações da autora quanto ao tema, sendo 

possível observá-las praticamente em todas as suas obras. O teor de seus conselhos no tocante 

às desigualdades sociais é nitidamente bíblico e equilibrado, e ao mesmo tempo destituído dos 

extremos da utopia e do comodismo. Em todas as argumentações, demonstra sua postura clara 

e firme contra a filosofia e a prática de exploração e dominação humana de qualquer espécie, 

cuja anomalia muito ocorria em sua época, e que ainda se estende até os dias atuais. Para ela, 

a dominação e a exploração evidenciavam desequilíbrios na compreensão e na prática da 

liberdade cristã, que somente deveria ser exercida em respeito à dignidade do outro.  

 

 

2.3.11 As ideologias dominantes 

 

 

 Os norte-americanos foram surpreendidos ao longo do século XIX por grandes 

mudanças filosóficas que afetaram diretamente sua vida individual e em sociedade. Como 

pano de fundo de toda a realidade já estudada estavam inúmeras ideias que perpassavam as 

camadas sociais da Nação. Religião, economia, política e sociedade foram aspectos distintos 

nos quais as novas ondas de crenças e práticas ganharam espaço, evidenciando que as 

principais filosofias sobre as quais a sociedade havia sido fundada e mantida por muito tempo 

estavam agora passando por profundas mudanças. 

 Muitas dessas novas ideias e práticas na maioria das vezes se desdobravam 

simultaneamente a muitos dos aspectos distintos da vida social norte-americana. As crenças e 

práticas num âmbito da vida social afetavam rapidamente também a outro, guardando relação 

direta com ele. Assim, como ocorre em toda sociedade, logo que um pensamento filosófico 

surgia num determinado âmbito, não demorava muito e os demais aspectos que formavam o 

tecido social também estavam impregnados com o fundamento de tais ideias.   
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 Embora talvez seja uma tarefa inesgotável realizar um levantamento exato e pontual 

de todas as filosofias predominantes ao tempo de Ellen White, podem-se pontuar algumas das 

principais filosofias que a seu tempo mais impactaram a vida dos norte-americanos, segundo 

os registros históricos. Essas ideias, em maior ou menor grau, despertaram a atenção da autora 

para manifestar-se em seus escritos quanto às filosofias de seu tempo. 

 No âmbito religioso, predominavam o reavivalismo, o perfeccionismo, o exclusivismo 

e o utopismo. O reavivalismo foi o movimento espiritualista e adventista responsável direto 

pelo grande despertamento religioso que marcou profundamente a Nação nas décadas de 1830 

e 1840, e que resultou na origem de inúmeras novas religiosidades na segunda metade do 

mesmo século. O perfeccionismo marcou o enfraquecimento do pessimismo puritano de 

origem calvinista, levando a Nação para o extremo otimismo quanto ao papel individual e 

coletivo do homem. Diz-se que “desde princípios do século XIX se havia estado produzindo 

um reavivamento cristão, colocando-se de lado a doutrina da predestinação de Calvino e 

ensinando que a perfeição não somente era possível, mas também esperada”
287

. Já o 

exclusivismo foi marcado por duras campanhas anticatólicas nas décadas de 1830 e 1840
288

. 

Quanto ao utopismo, a literatura registra que muitos foram os grupos religiosos que se 

originaram com base em ideias utópicas, tais como o anarquismo social, a mestiçagem 

obrigatória, o romantismo social
289

, a abstinência sexual, etc.
290

 

 No âmbito econômico, predominava a ideologia do Capitalismo Industrial. A Nação 

descobria uma nova forma de aumento da riqueza da elite e ao mesmo tempo da satisfação 

das pretensões de enriquecimento da classe média emergente. As indústrias passariam a ser a 

forma de capitalização de poucos e o meio de manufatura dos produtos que abasteciam o 

comércio, enquanto este último era visto pela emergente classe média como o meio eficiente 

de sua ascensão social. Ao preço da exploração e trabalho árduo das massas, a Nação 
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transformou o capitalismo industrial num processo ideológico sem reversão, o qual 

simplesmente tencionava eliminar qualquer outra filosofia de vida que não lhe fosse 

compatível, a exemplo do modo de vida agrário que vigorara até então. Fortalecendo a 

filosofia industrialista estavam o materialismo e o consumismo. 

Enquanto no interior das indústrias eram fabricados os mais diversificados produtos, 

até então nunca imaginados, fora delas o industrialismo produzia, por meio das propagandas e 

outros meios, o apego materialista e o desejo consumista que mantinham em alta as demandas 

de produção. O registro histórico informa que “o materialismo, um elemento importante da 

sociedade norte-americana durante a maior parte de sua história, se tornou ainda mais 

evidente”
291

. 

 No âmbito social, predominava o urbanismo, o progressismo e o antiescravismo. 

Enquanto o industrialismo econômico foi o responsável direto pelo rápido processo de 

urbanização norte-americana
292

, outros interesses além do emprego marcaram o fenômeno 

social do urbanismo, dentre eles a busca pela educação gratuita, tratamentos de saúde, 

moradias, novas comodidades e diversões, além de outros enganosos atrativos que as 

concentrações demográficas ofereciam. 

Fortalecendo esse processo estava o progressismo, que durante boa parte do século 

XIX, até antes da Guerra Civil (1861-1865), era uma das bandeiras mais empunhadas na 

Nação em todos os níveis sociais. Com base nela, se cria e se vivia o sonho norte-americano 

do progresso ilimitado em todos os aspectos possíveis da existência no tempo e no espaço, em 

razão da eleição divina. Com base nesse pensamento, entendia-se que a nação norte-

americana era “[...] escolhida por Deus para conduzir todos os homens ao pleno 

desenvolvimento do potencial humano”
293

. Os relatos históricos informam que esse 

pensamento foi recorrente entre os habitantes da Nova Inglaterra desde a sua fundação, e 

pode-se acrescentar que em certa medida ainda vigora até os dias de hoje como ponto-chave 

do discurso de alguns grupos políticos norte-americanos: 

 

Desde a fundação das primeiras colônias norte-americanas, a ideia de que os 

Estados Unidos tinham um propósito especial no mundo havia sido comum. 

Com exceção da época da guerra contra o México, ocorrida na década de 
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1840, a maioria dos que falavam e escreviam acerca da missão norte-

americana haviam destacado que os Estados Unidos haveriam de ser um 

exemplo para o mundo. Durante a década de 1880, no entanto, as pessoas 

começaram a falar da necessidade de exportar a civilização norte-americana 

para todas as partes.
294 

 

 Esse mesmo progressismo tinha uma relação dialética íntima com o já citado 

perfeccionismo humano, e as duas filosofias juntas pressionavam pelo fim do escravismo. 

Creditava-se aos novos e crescentes inventos tecnológicos a prova evidente do processo 

perfeccionista que garantiria a continuidade do progresso norte-americano
295

. Para muitos, o 

aparente progresso da natureza humana tornara-se incompatível com a prática escravista. Esse 

argumento seria a base para o que se convencionou chamar antiescravismo, o qual, longe do 

ideal antirracista, em seu sentido amplo, seria usado como desculpa para os primeiros tiros da 

já estudada Guerra Civil. Como já se disse, tal guerra escondia, na realidade e ao menos a 

princípio, o processo de unificação geopolítica da Nação, que havia rapidamente se polarizado 

entre a economia industrial e a economia agrícola.  

 No âmbito político, predominava o Integralismo Federalista já citado, que buscava a 

todo custo evitar a desintegração dos Estados separatistas do Sul e ao mesmo tempo garantir 

Expansionismo de Fronteira responsável pelos ganhos territoriais conseguidos como fruto da 

Guerra Mexicana. Como compensação das perdas de vida que ambas as guerras (Mexicana e 

Civil) trouxeram para a Nação, estava o fortalecimento da filosofia do republicanismo, a qual 

alardeava, inclusive em tempos de guerras, que a Nação e seus bens eram do próprio povo, o 

qual deveria lutar, se necessário fosse, para conservar o que era seu por direito.  

 No âmbito filosófico, perpassando todas as ideias recorrentes nos aspectos anteriores, 

estavam o individualismo
296

, o cientificismo, o relativismo, o darwinismo, o liberalismo e o 

pragmatismo. Relata-se que “Os meados do século dezenove abalaram a dinâmica das 

mudanças sociais, principalmente as dirigidas pela expansão do individualismo”
297

.Essa 

filosofia defendia a capacidade e responsabilidade do indivíduo em se resolver perante os 

desafios sociais de seu tempo sem esperar ajuda do Estado nem se importar com seu 
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semelhante. Ao mesmo tempo em que funcionava como um incentivo para o excesso de 

autoestima, servia também para justificar a pretensa desresponsabilização governamental 

quanto às crescentes misérias em que se via a maioria da massa social. Em inúmeras ocasiões, 

a exemplo das frequentes violências desencadeadas pela exploração de mão de obra, o 

individualismo era o princípio evocado para proteger o capitalismo. Na maioria das vezes, 

usava-se um discurso baseado na falsa necessidade do modernismo industrial como estilo de 

vida irreversível, que supostamente premiava com riquezas o indivíduo que produzisse na 

medida exigida pelo sistema. 

Assim, a responsabilidade pela miséria provocada pelo capitalismo de exploração era 

colocada sob os ombros do próprio miserável, que, além de amargar suas dificuldades, tinha 

de conviver com a “sua culpa”. Afirma-se que “na maioria dos casos os norte-americanos de 

classe média e alta censuravam o trabalhador e o capital não organizado por violar o princípio 

(ou mito) americano respeitado por tanto tempo: o individualismo”
298

. E assim o 

individualismo e o capitalismo andavam juntos, servindo aos propósitos antagônicos, embora 

simultâneos, de legitimar o crescente acúmulo de riquezas pelos poucos e o aumento da 

miséria para muitos. Insistia-se num casamento ideológico cuja prática nem de longe 

correspondia ao discurso legitimador: 

 

A riqueza ostentada pelos novos milionários deslumbrava e excitava os 

americanos, porém, quando era contrastada com a oprimente pobreza da 

crescente e numerosa classe de obreiros assalariados, criava problemas para 

aqueles que idealizavam os Estados Unidos como uma república de pessoas 

individualistas comuns.
299 

 

 E mesmo no âmbito religioso a questão se dividia. Tanto as ideologias quanto a 

consequente injustiça social que delas derivavam não eram notadas por muitos que 

observavam o novo fenômeno capitalista em seu casamento quase perfeito com o 

individualismo exacerbado como algo benéfico para o indivíduo e a sociedade: 

 

Esta opinião pública [individualismo e capitalismo] era estimulada por uma 

imprensa e um clero geralmente hostis à organização laboral. Ainda que 

poucos clérigos protestantes procurassem adaptar suas crenças à nova era 

promovendo o evangelho e também o socialismo cristão, a maior parte dos 
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oradores protestantes apoiava o tradicional individualismo econômico e se 

inclinava a considerar justa a ordem social que estava se desenvolvendo.
300 

 

 Já para outros religiosos a situação de permanente instabilidade social que a nova 

ordem econômica trazia exigia muito do individualismo progressista. Tal situação era um 

tanto quanto inquietante para o indivíduo e para a sociedade como um todo, e mais cedo ou 

mais tarde resultaria em nada menos do que uma possível catástrofe social, cujo alcance 

poderia ser ainda maior do que as crises de que se tinham notícias no Exterior, ou mesmo as 

crises econômicas experimentadas pela Nação ao longo do século. A preocupação desses 

religiosos não eram as desigualdades sociais que advieram com o novo sistema, mas o 

desconforto dos altos e baixos que ele implicava. Registra-se quanto a essas vozes: 

 

Alguns advertiam que a inquietante nova ordem econômica expiraria num 

final catastrófico, „mas terrível e de maior alcance do que a Revolução 

Francesa‟. O novo e poderoso mecanismo de produção de riqueza parecia 

carecer de um administrador eficiente, dado ao fato de que impulsionava a 

economia da Nação em direção a um caminho ainda mais perigoso, que 

alternava entre picos de prosperidade sem precedentes e vales de depressão 

também sem precedentes.
301 

 

 Ainda no âmbito filosófico, ganhava força o relativismo, que ao pretexto inicial de 

busca de confirmação da verdade na realidade, lançava dúvidas acerca da veracidade de 

postulados até então tidos como absolutos universais. Com seu método de questionar primeiro 

para validar depois, buscava a derrocada em definitivo das verdades absolutas que por tanto 

tempo haviam norteado toda a composição e manutenção do tecido social norte-americano. 

Com base na especulação utilitarista e no empirismo cientificista, a filosofia relativista punha 

em xeque a ideia de qualquer postulado de sentido que fosse estático, imutável e definitivo. 

Seu nascedouro enquanto ideologia se deu com o livro intitulado “Principles of Psychology”, 

do médico William James, acerca do qual os historiadores comentam: 

 

Para quase todos os filósofos anteriores, a verdade havia sido um absoluto a 

ser descoberto. James, no entanto, arguia que a verdade era dinâmica, não 

estática. A verdade de uma ideia, segundo ele, dependia de seus resultados 

concretos quando esta era posta em ação [...]. Esta concepção de verdade 

significou que todas as verdades são tentativas e provisórias [...]. Dando 
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lugar a todas as crenças que fossem intelectuais e praticamente úteis, James 

também as destituiu de todo reclamo de caráter absoluto. A realidade, como 

a descreveu, era um „universo aberto‟ no qual tudo estava em permanente 

mudança, crescimento e desenvolvimento. O pragmatismo ofereceu um 

conceito de verdade e um método filosófico que correspondia com um 

universo em evolução.
302 

 

 Evidente que a ausência de absolutos tornaria mais fácil para os manipuladores das 

massas estabelecerem suas próprias verdades em qualquer aspecto, a qualquer momento, e de 

qualquer forma que atendesse aos seus interesses egoístas, fossem esses de natureza política, 

econômica ou científica. E numa sociedade religiosa,em que até então o absoluto número um 

era Deus e a crescente exploração dos mais fracos e as desigualdades sociais eram ainda vistas 

por muitos religiosos como contrária à norma Divina de vida, eliminar os absolutos da história 

havia se tornado medida de emergência para se relativizar as normas religiosas de cunho 

ético-morais. 

A primeira tentativa veio com o relativismo, que nada mais era do que a busca de tirar 

Deus e a Bíblia dos fundamentos norte-americanos da vida em sociedade para substituí-los 

por premissas contrárias que atendessem aos interesses do novo modelo de economia e de 

estilo de vida emergentes. Outras ideologias, como o cientificismo, o darwinismo, o 

liberalismo e o pragmatismo, se seguiriam ao relativismo e serviriam também ao mesmo 

propósito. 

Enquanto o cientificismo buscava colocar a ciência no lugar de Deus como validador 

das crenças e das práticas, o darwinismo foi mais audacioso em tentar convencer a sociedade 

da inexistência de Deus e sua desnecessidade para a vida individual e social. E à sua vez, o 

liberalismo de matriz republicana
303

 se ocupou em não interferir na moral e na economia, 

defendendo para tanto o Estado Mínimo e a livre concorrência, a partir dos quais 

proporcionou a justificativa de consciência para o abandono dos limites até então aceitos para 

a vida moral e as práticas econômicas em sociedade. Enquanto isso, o pragmatismo buscava 

garantir a liberdade de especulação e argumentação, agora sem fundamentação bíblica, em 

relação a qualquer tema que fosse considerado relevante para o indivíduo e a sociedade. 

Segundo o relato histórico, “o pragmatismo, especialmente como desenvolvido por 

John Dewey, mostrou como as ideias eram, em primeiro lugar, instrumentos para introduzir 
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uma mudança social, e que deveriam ser julgadas por sua eficácia para levar adiante os [seus] 

objetivos”
304

. 

 Outro pensamento da época, o darwinismo, chegou a ser a corrente intelectual 

dominante no período pós Guerra Civil
305

. Com o pessimismo substituindo o otimismo 

anterior a passos largos, e em todos os âmbitos, as obras de Charles Darwin tornaram-se uma 

proposta supostamente válida para o clamor cientificista de autoridade e disciplina do caos 

social que se reconhecia, e cujo agravamento se temia. O evolucionismo, que já era conhecido 

de muitos ao longo do século e que havia ganhado sistematização e argumentação 

aparentemente racional, tornara-se o centro das atenções, dividindo opiniões inclusive no 

meio religioso
306

. 

Nesse âmbito, diz-se que surgiram três correntes de entendimento
307

: a primeira, 

composta de batistas, presbiterianos e membros de várias pequenas religiosidades de linha 

mais tradicional que rejeitaram a teoria evolucionista e a ela se opuseram abertamente; a 

segunda corrente, formada basicamente por unitaristas e congregacionalistas que aceitaram o 

evolucionismo com restrições, tentando conciliá-lo ao protestantismo e, para tanto, adotando 

o que julgavam ser aceitável na teoria de Darwin
308

; já a terceira corrente aceitou por 

completo e sem nenhuma ressalva a teoria evolucionista, pretendendo fazer crer que esta não 

era em nada incompatível com a fé cristã protestante
309

. Conforme se registra pelo relato 

histórico, “a concepção evolucionista repercutiu muito mais além do campo da biologia e da 

religião”
310

. Tornara-se uma filosofia que perpassava todo o tecido social norte-americano. 

 Conforme se percebe, os Estados Unidos do século XIX haviam se tornado um 

caldeirão intelectual no qual borbulhavam ideias das mais diversas naturezas, formas e 

objetivos. Ao longo do século, o clima de crescente liberdade de expressão que se desfrutava 

em todo o País e em todas as classes sociais, com ressalva para as opressões racistas, havia 

propiciado o ambiente ideal para a ilimitada criatividade no campo intelectual. As ideias iam e 

vinham, e muitas delas, as que pareciam ter coerência, permaneciam até que os fatos as 
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desacreditassem ou até surgir outra mais interessante. Até então, essas ideias cresciam e 

algumas davam origem a movimentos políticos, religiosos, econômicos e sociais das mais 

diversas naturezas. Os historiadores pontuam que esse clima teve na Guerra Civil um divisor 

de águas
311

. Registra-se que: 

 

Depois da Guerra Civil, não somente se modificou profundamente o 

panorama demográfico, mas também variou radicalmente o clima 

intelectual. Na primeira metade do século, a geologia reescreveu o relato de 

Gênesis acerca da origem do mundo na obra de Charles Lyell. A biologia, no 

entanto, inesperadamente chegou a simbolizar a revolução intelectual da 

época com a publicação da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin, 

em 1859 [...]. Logo surgiu a „alta crítica‟ com sua polêmica reinterpretação 

da Bíblia.
312 

 

 Ideologias como progressismo e individualismo foram abaladas pela crueldade e 

resultados da Guerra. Outras como o cientificismo e o darwinismo também seriam postas em 

xeque mais tarde, já no século XX, que trouxe consigo inúmeras pequenas guerras e duas de 

grandes proporções. Embora a Guerra Civil não seja o único motivo da grande mudança 

filosófica do pensamento predominante na sociedade norte-americana do final do século XIX, 

foi sem dúvida a responsável pela revisão de muitas das ideias que até então eram cridas sem 

nenhuma reflexão ou questionamento por parte daquela sociedade. O rastro de morte e 

destruição experimentado pela Nação durante a guerra, as dificuldades econômicas causadas 

por esta, a depressão econômica dos anos de 1893 a 1896 e a confusão ideológica na qual 

estava mergulhada a Nação agravaram o sentimento de ansiedade que já era corrente ao final 

do século. Tudo isso fez com que os norte-americanos refletissem acerca das filosofias que até 

então tinham alimentado suas certezas, muitas das quais estavam sendo lançadas por terra
313

. 

 Todas as ideias mencionadas, em maior ou menor grau, cada qual a seu tempo e de 

forma respectivamente peculiar, geraram certo grau de violência social. Mas, segundo os 

historiadores, a violência causada pelo processo de industrialização e seus desdobramentos foi 
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sem dúvida a de maior incidência. E embora esse tipo de violência estivesse diminuindo no 

contexto norte-americano da primeira década do século XX
314

, a violência provocada por 

outros motivos continuaria sua trajetória, reforçada pelo rebuliço ora dos “ismos” já 

recorrentes, ora de outros tantos que a própria modernidade ainda traria. Diante do medo, a 

Nação, já não mais tão cristã e não mais tão protestante, voltaria sua ênfase para a ideia do 

“destino manifesto”
315

, usando tal argumento para justificar seus crescentes envolvimentos em 

conflitos sangrentos durante todo o século XX. 

 Um resumo dos efeitos sociais dos principais “ismos” contemporâneas a Ellen White 

pode ser extraído do seguinte relato histórico: 

 

Estes anos, aproximadamente desde 1830 até 1919, revelam a luta norte-

americana por reconciliar seu otimismo e sua convicção da eleição divina, 

com a ansiedade e o pessimismo produzido pelos conflitos internos e as 

mudanças sociais. Antes da Guerra Civil, o otimismo era predominante; 

depois, prevaleceu uma visão mais obscura da vida. Mesmo que a esperança 

do progresso ainda contasse com a lealdade da maioria dos norte-americanos 

ao final do século dezenove, agora tendiam a interpretá-la em termos de luta 

e supremacia. Com exceção do interlúdio do movimento progressista, e 

ainda que retivessem elementos dessa perspectiva, o grosso dos pensadores e 

do povo norte-americano estava começando a ver o mundo como um lugar 

cada vez mais complicado.
316 

 

 Tendo vivido no contexto de todas essas ideias, Ellen White as avaliou e as 

compreendeu com clareza, chamando algumas delas de “systems of philosophy”
317

, e 

antevendo os resultados negativos que delas resultaria, fato que a Nação somente enxergaria 

no final do século. Sua fé incondicional em Deus a motivava a expressar, verbalmente e por 

escrito, protestos diretos e expressamente condenatórios às ideias que entendia serem 

contrárias ao fundamento escriturístico da Bíblia, a qual aceitava em sua integralidade como 

regra absoluta em matéria de fé e prática para uma vida cristã genuinamente livre. Mantinha-

se firme em favor da proposta bíblica, ainda que tal postura lhe custasse assumir uma posição 
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expressamente contrária à dos pensadores poderosos e às confusas filosofias predominantes 

em seu tempo, por ela chamadas de “sarcasmos e sofismas”
318

. 

 

 

2.4 Ambiente Religioso 

 

 

 Presença e efervescência religiosa são expressões que buscam dar uma ideia mais 

aproximada possível do ambiente religioso em solo norte-americano nos dias de Ellen White. 

Fundada sobre o pálio das ideias religiosas, a Nova Inglaterra, território onde nasceu e cresceu 

a autora, foi palco de intensa atividade religiosa ao longo de todo o século XIX, cuja 

fenomenologia ficou conhecida na história como “segundo grande despertamento”. Acerca 

desse período, o historiador informa: 

 

Durante a juventude de Ellen, o movimento protestante cresceu com uma 

rapidez surpreendente. Já por 1860, havia mais de 38.000 igrejas nos Estados 

Unidos; ou seja, uma igreja para cada 608 pessoas do País. Desde 1832 até 

1854, a população da Nação cresceu 88%, e o número de pastores 

protestantes cresceu 175%. Por volta de 1855, de uma população de 

27.000.000, mais de 4.000.000 de pessoas mantinham-se como membros das 

igrejas protestantes.
319 

 

 Esse despertar religioso fazia com que na cidade de Portland, a exemplo do que 

ocorria no restante do País, estivessem presentes as principais denominações religiosas 

protestantes e católicas da época, o que fazia com que a religiosidade fosse parte importante 

da vida pessoal e social dos norte-americanos: 

 

Um exame superficial dos periódicos locais da época da infância e juventude 

de Ellen Harmon revela rapidamente que a religião constituía um elemento 

importante na vida desta cidade [Portland]. As referências indicam que em 

1846 havia um impressionante número e variedades de igrejas, desde as 

costumeiras igrejas Batista, Metodista e Congregacional, até a igreja 

Católica, a Capela dos Amigos, Capela dos Marinheiros, a Igreja Abissínia 

para negros, e mesmo a congregação de mileritas da „segunda vinda‟.
320 
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 Todos os locais do País se tornaram meios de efervescência religiosa ao longo de todo 

o século, e as mais diversas crenças eram alimentadas pela intensificação dos rumores de que 

o mundo chegaria ao fim
321

. Um misto de espiritualismo, reavivalismo e experimentalismo 

religioso, temperado com alto grau de liberdade individual, marcaram a fenomenologia da 

crença e da expressão prática da fé em solo norte-americano ao longo de todo o século XIX. 

Isso ocorreu com tanta intensidade, que seus efeitos se estenderiam até primeira metade do 

século XX. Inúmeras foram as razões dessa inquietação religiosa. Muitos historiadores a 

atribuem à urbanização, outros apontam para a industrialização, e outros ainda para a 

crescente imigração. É certo que todas as razões apontadas tiveram cada qual o seu papel e 

nível de influência no âmbito religioso, mas a explicação adiante reflete com mais acerto as 

realidades que mais contribuíram para o turbilhão religioso norte-americano: 

 

Em parte, estes reavivamentos religiosos alcançaram o auge em razão da 

condição estática das religiões existentes na Nova Inglaterra e Nova Iorque. 

As igrejas estabelecidas haviam se transformado em instituições que 

apaziguavam a consciência dos ricos. Em suas origens, essas igrejas haviam 

sido organismos reformadores que criticavam a ordem estabelecida; seus 

pastores buscavam a liberdade religiosa e o serviço à humanidade. Porém, 

com o passar do tempo os congregacionalistas, unitários e episcopais se 

converteram em igrejas do status quo. Geralmente, essas comunidades não 

tinham desejos de reformar a ordem existente, do contrário, haviam se 

convertido em instituições que apoiavam aos que controlavam a sociedade e 

desejavam conservar sua condição.
322 

 

 Tal frieza cristã, diante da miserável realidade social das massas, num ambiente de 

relativa liberdade religiosa, logo produziu seus efeitos. Intensificou-se a dinâmica da 

religiosidade nos âmbitos social, institucional e pessoal, e o resultado veio na forma de 

incontáveis ideias, cada qual pretendendo ter a resposta e a solução para o caos social. Até 

mesmo nos âmbitos político e econômico, a religiosidade se mostraria influente e ativa. 

Acerca do âmbito social, registrou-se que: 

 

Reavivalistas e milenaristas, comunitários e utopistas, espiritualistas e 

prognosticadores, celibatários e polígamos, perfeccionistas e 
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transcendentalistas – todos adicionavam tempero ao cenário religioso 

anteriormente dominado pelas organizações religiosas convencionais.
323 

 

 Essa variedade de pensamentos religiosos teve seus desdobramentos tanto no âmbito 

interno quanto no externo da religião organizada norte-americana. Nem as igrejas mais 

tradicionais ficaram imunes ao rebuliço religioso experimentado ao longo de todo o século 

XIX. A essa altura “os presbiterianos, os batistas e os metodistas não concordavam em muitas 

interpretações da vida religiosa, e abriram a porta à dissensão e às ideias divergentes”
324

. 

Logo tais desentendimentos se estenderiam para o âmbito social, demonstrando na prática 

serem apenas o reflexo do processo mais profundo de mudança pelo qual passavam também 

as instituições religiosas: 

 

Igrejas oficiais foram desfeitas pelo conflito, especialmente os calvinistas da 

antiga e da nova escola. A ênfase wesleyana sobre a graça livre fomentou 

impressionantemente a „preeminência da experiência religiosa‟. Surgiam 

novos grupos religiosos com estrondoso sucesso, mas „em nenhum lugar eles 

prosperavam em maior variedade do que no cálido viveiro do norte do 

Estado de Nova Iorque‟.
325 

 

 Muitas foram as novas religiosidades surgidas neste período nos formatos variados de 

igrejas, comunidades e grupos, podendo-se dar como exemplos a Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias, o Espiritismo Norte-americano, a Comunidade dos Shakers, a 

Comunidade dos Irmãos Universais, a Comunidade Oneida, a Igreja Unitarista e a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia.
326

 No entanto, o que se via no âmbito mais amplo da sociedade, e 

mesmo das instituições mais tradicionais já referidas, nada mais era do que um reflexo 

diretoda complexa fenomenologia religiosa vivenciada pelos norte-americanos no âmbito da 

sua própria individualidade: 

 

As reuniões campais, principalmente metodistas, eram estufas espirituais 

onde emergiam diversos estágios de exuberância com o senso de „nova 

revelação‟, a possibilidade de santidade imediata e a consciência de 

participar no cumprimento de „antigas esperanças milenais‟. Os gritos dos 

aflitos misturavam-se aos brados de louvor e glória. O cair por terra, o 
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convulsionar-se, o clamar, mesmo o rastejar pelo solo, o rolar pelo chão, o 

dançar celestial, o gargalhar e o bradar de milhares de pessoas ao mesmo 

tempo, „criando um estardalhaço capaz de ser ouvido a quilômetros de 

distância‟ – tudo se tornava a característica marcante dos „mortos pelo 

espírito‟. [E] O „espírito‟ da reunião campal era levado para os cultos 

semanais das igrejas e para os tabernáculos evangélicos da cidade. 

Evangelistas profissionais davam continuidade ao legado das reuniões 

campais com pregações de alta voltagem.
327 

 

 Logo essa individualidade religiosa foi sendo manifesta nos âmbitos da economia, da 

política e da cultura
328

. De apoio institucional a políticos simpatizantes da causa religiosa até 

discursos de apoio ao novo modelo econômico, tudo se viu no meio religioso norte-

americano. Registrou-se que, com o passar do tempo, até o religiosismo mais puritano estava 

cessando seus protestos frente às comodidades proporcionadas pelo novo modelo econômico, 

cujas utilidades, já ao final do século, fazia parte do estilo de vida norte-americano: 

 

Quando o século XIX chegava a seu fim, tornou-se mais evidente que o 

protestantismo estava perdendo seus membros pertencentes à classe 

trabalhadora. A estreita aliança entre o protestantismo e a riqueza, e a atitude 

do clero protestante com respeito à luta dos operários não passou inadvertida 

para estes.
329 

 

 Mas nem todos os religiosos ficaram silentes frente à indiferença do clero conivente 

com as injustiças sociais resultantes do novo modelo econômico. “Muitos dos líderes 

operários pioneiros eram protestantes que baseavam sua demanda de uma reforma econômica 

e social no conceito neotestamentário da justiça para com o pobre e a condenação das 

riquezas.”
330

 Embora não tenha praticado ativismo político, Ellen White apoiou a justiça 

social e condenou o apego egoísta às riquezas, tendo se manifestado acerca do tema com 

muita propriedade, demonstrando também nesse assunto sua atenção ao que acontecia a seu 

tempo. 
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 Essa intensidade religiosa, que abarcava crenças e práticas e que às vezes dividia os 

membros de uma mesma denominação, durou ainda por muitas décadas, projetando seus 

efeitos para além do próprio século XIX. Logo no início do XX, os fenômenos espiritualistas 

se intensificaram no meio evangélico, dando origem ao que mais tarde foi nominado como 

pentecostalismo
331

. 

 Outra ocorrência visível, resultante da intensa individualidade religiosa da segunda 

metade do século foi a chegada de indivíduos declaradamente religiosos aos postos políticos 

norte-americanos. O legislativo e o executivo da nação se tornaram palcos da atuação de 

homens que se declaravam expressamente praticantes ou simpatizantes da causa religiosa. Tal 

realidade marcaria o surgimento da religião política norte-americana, ainda visível nas 

políticas internas e externas praticadas por aquela nação até os dias de hoje. 

 Outro ponto que merece atenção é o fato de que todo o cenário religioso do século 

XIX teve a participação direta de muitas mulheres de todas as classes sociais. Mas nem a 

fermentação religiosa daqueles dias lhes prestou o devido reconhecimento. Foram dias em 

que, mesmo tendo participado decisivamente de importantes movimentos sociais e exercido 

importante papel no surgimento de novas denominações e estabelecimento de novas igrejas, 

as mulheres não eram valorizadas na proporção justa do papel social que desempenhavam. 

Nem mesmo as religiões tradicionais lhes tributavam destaque semelhante àquele dedicado 

aos homens. Não foi diferente com Ellen White. A tratativa que recebeu no âmbito religioso 

refletia a forma em que a sociedade da época tratava as mulheres nos demais âmbitos da vida 

social. Acerca de tal fato,registra-se pelo historiador que: 

 

Mesmo quando os dados levantados pelo censo mostravam que a população 

era predominantemente feminina, os periódicos locais raramente 

mencionavam o nome de alguma mulher. A seção na qual era mais comum 

aparecerem nomes femininos nos jornais de Portland era a de avisos de 

maridos que buscavam por sua esposa desaparecida.
332 

 

 Não foi senão a partir dos primeiros periódicos dos movimentos milerita e adventista 

que nomes femininos apareceram nos registros da história religiosa norte-americana. Mais 

tarde, porém, a história se encarregaria de corrigir tal injustiça, registrando e destacando a 
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participação decisiva de mulheres como Ellen White na religiosidade norte-americana. A 

participação dessas irmãs de todas as idades foi expressiva em todos os lugares ao longo de 

todo o século XIX, embora a importância de seus respectivos papéis não fosse reconhecida e 

valorizada naquele tempo. E mesmo sem aplausos nem pompas, Ellen White teve sua história 

contada por seus biógrafos como uma mulher de vida exemplar, que viveu com base em 

princípios bíblicos e que o demonstrou em trabalho árduo em favor de Deus, da Igreja e de 

seus semelhantes. Os relatos de suas inúmeras viagens testemunham tal afirmação. 

 Em meio ao século das transformações, Ellen White empreendeu constantes viagens 

missionárias para atender a igrejas, instituições e camp-meetings
333

. Na primeira metade do 

século XIX, as viagens eram empreendidas de trens, e, conforme a distância, havia 

necessidade de se tomarem várias linhas até completar todo o percurso pretendido. A partir de 

1848, com o final da guerra contra o México, percebeu-se a urgente necessidade de facilitar o 

transporte até a costa Oeste com vistas a garantir o melhor monitoramento político e militar da 

região, sobre a qual a União ainda não tinha eficaz domínio
334

. Esse foi o motivo principal 

que justificou a acelerada construção da linha de ferro transcontinental que ligava o País de 

Leste a Oeste, cobrindo uma distância de 2.856 quilômetros entre as cidades de Chicago e San 

Francisco
335

, inaugurada em 15 de maio de 1869, já depois da Guerra Civil
336

. 

 Ellen White foi considerada pelos historiadores uma viajante para seu tempo. De 1869 

a 1880, ela cruzou o continente de trem por quinze vezes
337

, de Leste a Oeste, número que 

aumentaria para vinte até o ano de 1888
338

. Tais viagens, ainda que por motivo missionário, 
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exigiam do viajante paciência em razão da demora em percorrer tamanha distância e dos 

cuidados necessários com as provisões alimentícias, em razão das restrições do percurso: 

 

Uma habitual viajante, Ellen G. White, que havia cruzado as planícies de 

trem 15 vezes até 1880, sempre levava uma boa provisão que incluía 

alimentos tais como ovos frescos, frutas enlatadas, pães e bolos, nozes, 

laranjas e outras frutas frescas, farinha integral de trigo para o desjejum, 

limonada e alguns pedaços de frango para o molho.
339 

 

 Além disso, exigia coragem viajar de trem numa época em que tal empreendimento 

estava em seu início e que os perigos enfrentados pelos passageiros eram certos e quase 

sempre fatais. Registra-se, por exemplo, que “a viagem transcontinental estava cheia de 

aventura e perigo”
340

, e “os acidentes eram inevitáveis, especialmente durante os primeiros 

anos de funcionamento”
341

. 

As ocorrências mais comuns eram provocadas por incêndios de trens e de florestas
342

, 

descarrilamentos
343

, choques de trens
344

, quedas de pontes
345

, quedas de trens em abismos e 

desfiladeiros
346

, ataques de índios
347

, atropelamento de manadas de animais como búfalos
348

, 

tudo agravado pelas intensas e quase insuportáveis variações de temperatura que oscilavam de 

extremo calor durante os dias a extremo frio durante as noites
349

. Tais viagens duravam dias a 

fio, e para cruzar o País “de costa a costa”, o percurso durava de 8 a 10 dias
350

. Mas, mesmo 

diante de tais riscos, Ellen White empreendeu inúmeras viagens não só por terra, mas também 

por água. De carruagens ou de trens, de barcos a vapor ou em grandes navios que levavam 

dias para cruzar os oceanos, a brava Ellen viajou o País de Norte a Sul, Leste a Oeste, indo 
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também à Europa e Austrália
351

, com vistas a cumprir o que tinha consciência de ser sua 

missão evangélica. Sua disposição e trajetória demonstram a fé e a prática de um estilo de 

vida de serviço baseada nos princípios bíblicos.  

 Em meio à convulsão religiosa de seu tempo, e mesmo diante do preconceito contra os 

negros e as mulheres, conforme estudado, Ellen White cruzou o País e viajou o mundo, 

demonstrando por meio do próprio exemplo de serviço abnegado qual era sua proposta de 

religiosidade para a cristandade. E mesmo a intensidade de tal trabalho religioso, por cerca de 

setenta anos, não a impediu de observar as ameaças e restrições – e manifestar-se acerca delas 

– queestavam sendo impostas, em alguns lugares, sobre a liberdade de consciência e de 

expressão da crença, o que será objeto de exame no item a seguir. 

 

 

2.4.1 As ameaças à liberdade religiosa 

 

 

 Em meados de 1863, os Estados Unidos estavam em plena Guerra Civil e já se 

contabilizavam prejuízos de inúmeras naturezas, tais como perdas de vidas humanas e de 

recursos financeiros. A essa altura da guerra, eram crescentes e conhecidas as derrotas que os 

exércitos da União vinham sofrendo em desfavor das forças confederadas do Sul. As intensas 

e sangrentas perdas de vida humana aumentaram e se tornaram uma preocupação notória para 

políticos, empresários e religiosos da época.  

 Para os políticos, era evidente que a derrota do Norte levaria à desintegração da União, 

o que, por sua vez, levaria posteriormente os estados desintegrados a serem facilmente 

subjugados pelos impérios que ainda praticavam o colonialismo, como a Inglaterra, a Espanha 

e a França. Para os empresários, o assunto se resumia à preocupação de se evitar a qualquer 

custo a volta dos altos tributos, o que a contragosto certamente ocorreria no caso de qualquer 

novo tipo de colonialismo a que viessem estar sujeitos no caso de enfraquecimento político e 

militar da Nação. Sobrou para os religiosos a tarefa de explicar qual a razão da potencial ruína 

que ameaçava a Nação. 

A convicção da eleição dos Estados Unidos como povo escolhido de Deus, 

pensamento que sem dúvida havia influenciado grandemente para sua prosperidade, ainda era 
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muito forte devido às raízes religiosas da Nação. Por isso, diante da decadência em que se 

viam e do potencial fracasso ao qual estavam sujeitos, buscou-se na religião a resposta para 

tal condição, esperando nela encontrar, ao mesmo tempo, a causa da dificuldade enfrentada e 

a solução para se evitar o insucesso da pretensa escolha divina. 

 Fortemente ainda marcados pelos intensos episódios de reavivamentos religiosos que 

ocorreram durante o século, um grupo de pastores reunidos em Xênia, Estado de Ohio, em 

fevereiro de 1863 logo se ocupou em dar a resposta tão esperada pela sociedade. Afirmaram 

eles que a guerra e a consequente decadência generalizada pela qual a Nação vinha passando 

era resultado da corrupção moral da sociedade, a qual de maneira geral havia abandonado 

expressamente a lei moral de Deus. Afirmavam categoricamente que “o Governo havia 

falhado em não reconhecer a autoridade de Jesus Cristo e não fazer cumprir sua lei moral”
352

. 

E logo apontaram a imigração e as novas religiosidades como principais agravantes da 

referida falha governamental: 

 

Para muitos protestantes, os Estados Unidos estavam dando as costas para 

Deus. Católicos, judeus, agnósticos e ateus estavam emigrando para os 

Estados Unidos em cifras assombrosas. Novas denominações, incluindo os 

mórmons e os adventistas do sétimo dia, estavam arrebanhando membros 

das principais igrejas. Além disso, o protestantismo nacional se viu 

ameaçado pelo modernismo e secularismo.
353 

 

 Para esses religiosos, que se constituíam de pastores representantes de onze 

importantes denominações protestantes da época, a única maneira de apaziguar o juízo de 

Deus, que já estava caindo sobre a Nação com perspectiva de piora, seria o seu povo voltar a 

observar a lei moral divina
354

. Segundo eles, esse retorno à lei, dado o grau de corrupção 

moral da sociedade, exigiria atitudes mais duras dos governantes, que deveriam inclusive 

impor um retorno à obediência aos mandamentos divinos expressamente negligenciados. Essa 

proposta foi logo aceita e também praticada dali em diante por muitos estadistas e religiosos 
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de todos os lugares da Nação, e seu discurso motivou inúmeras atitudes político-religiosas 

discriminatórias e preconceituosas que se estenderam para além do século XIX
355

. 

 Com base nos preceitos morais, sobre os quais se dizia que o povo norte-americano 

deveria obediência incondicional se necessário até forçada, estava a questão da guarda do dia 

de descanso semanal, que, de acordo com a convicção católica e maioria protestante, dizia 

respeito ao domingo, o primeiro dia da semana. Na contramão direta de tal pensamento, de 

matriz essencialmente religiosa, estavam basicamente três grupos: os judeus, os adventistas 

dosétimo dia e os batistas do sétimo dia. E de maneira indireta estavam contrários os budistas 

e islamitas, que, embora em quantidade menos expressiva, também discordavam de 

imposições quanto ao dia de guarda religiosa
356

. O primeiro grupo se opunha por crer que o 

sábado (sétimo dia da semana), conforme preceituado pelas Escrituras Sagradas (Torah, no 

caso dos Judeus, e a Bíblia, no caso dos cristãos protestantes adventistas e batistas do sétimo 

dia), era o único dia de guarda legítimo para ser observado. Já o segundo grupo se opunha ora 

pelo fato de ser contrário a qualquer forma de intolerância (era o caso dos budistas), ora pelo 

fato de ter seu próprio dia semanal de guarda (era o caso dos islamitas quanto à sexta-feira, 

dia que não coincidia nem com o sábado nem com o domingo).  

 Não demorou muito para que tais diferenças de crenças quanto ao dia de guarda, até 

então aceitas em solo norte-americano, dessem lugar à intolerância declarada quanto a 

qualquer postura que fosse distinta daquela praticada pela maioria. Embora a controvérsia 

fosse de matriz essencialmente religiosa, ganhou força no forte ativismo político e econômico 

cujas forças sociais aderiram incondicionalmente à causa. O que se veria logo depois seria a 

demonstração da perigosa força perseguidora e opressora decorrente da intolerância, que no 

contexto sociocultural norte-americano foi alimentada pela confusa relação entre a Igreja e o 

Estado, a qual somente mais tarde lograria uma separação mais nítida, embora ainda 

relativa
357

. Para se ter uma ideia a que ponto chegara o envolvimento do Estado na questão da 

guarda do domingo, historiadores relatam que, até mesmo em atividades públicas como os 
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transportes ferroviários, em “Todos os domingos era costume celebrar serviços religiosos em 

um dos vagões”
358

. 

 A par de outras medidas de alcance moral, tais como leis de proibição de bebidas 

alcoólicas, fechamentos de cantinas
359

, campanhas de higiene e cuidados com a saúde, dentre 

outras, os governos municipais e estaduais impuseram leis dominicais que forçavam a guarda 

do primeiro dia da semana pelas razões já mencionadas. Há relatos
360

 de que tais legislações 

chegaram a ser realidade nos Estados de Arkansas, Tennessee, Illinois, Massachusetts, Maine, 

Michigan, Geórgia, Maryland, Pensilvânia, Texas, Califórnia, Rhode Island, Nova Iorque, 

Washington, Ohio, Nuevo México, Connecticut, Vermont, Missouri e Louisiana. 

 Essas leis foram o estopim que desencadeou nas três últimas décadas do século XIX 

uma nova onda de preconceito e intolerância religiosa ainda mais intensa do que a anterior. Se 

antes a sociedade praticava a intolerância contra os católicos que contavam com números não 

expressivos de fiéis, o que ocorreu principalmente no decorrer da década de 1840, a 

intolerância mirava agora para todos, de qualquer segmento ou denominação, que não 

concordassem com a questão dominical: 

 

O preconceito religioso era forte dentro do movimento pró-lei dominical. As 

principais pessoas, organizações e periódicos que apoiavam a legislação 

dominical demonstraram uma violenta e enérgica oposição ao mormonismo, 

catolicismo, ateísmo e agnosticismo. Alguns partidários do movimento 

dominical também revelaram uma forte aversão pelos adventistas do sétimo 

dia e os batistas do sétimo dia.
361 

 

 O conflito não era mais de protestantes contra católicos, mas de guardadores do 

domingo contra qualquer pessoa ou grupo que direta ou indiretamente não se sujeitasse à 

observância inquestionável da guarda de tal dia da semana, conforme determinado por leis 

civis de cunho religioso. Chegou-se a afirmar: “nenhuma outra religião exceto o cristianismo 

[...] é compatível com a existência da liberdade humana e as instituições republicanas”
362

. E 
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mesmo sendo questionada a legalidade de tais posturas e das imposições trazidas pelas novas 

leis, as exigências acabavam legitimadas socialmente pelas cortes de justiça, que 

consideravam as leis dominicais constitucionais, validando os preconceitos e intolerâncias 

decorrentes da aplicação de seus conteúdos
363

. 

 As medidas punitivas contra os transgressores do domingo variavam de acordo com a 

previsão da lei, a natureza da acusação e o entendimento dos juízes. As penas podiam ser 

aplicadas de forma individual ou coletiva
364

, e incluíam advertência, multa
365

, confisco de 

bens
366

, prisão e trabalhos forçados
367

, sendo aplicadas após processamentos que, em muitos 

casos, eram realizados de maneira muito próxima aos moldes da inquisição
368

. Historiadores 

relatam que em determinado momento chegou-se a propor que as leis dominicais adotassem 

também, como medida punitiva, a hipótese de expulsão definitiva do transgressor do 

Estado
369

 onde residia, não importando se ele se tratasse de um nacional ou estrangeiro. 

Durante o período de vigência dessas leis, mesmo existindo em alguns momentos e em alguns 

lugares a previsão de exceção de sua obrigatoriedade para os adventistas, essas eram 

frequentemente violadas e a prática perseguidora prevalecia
370

. 

Há registros de que “algumas vezes as leis dominicais eram utilizadas como um 

instrumento de revanche pessoal”
371

. O mero preconceito dava causa a que muitos adventistas 

do sétimo dia fossem processados e sentenciados em Estados que nem sequer tinham 
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aprovado as referidas leis. Eram permanentemente acusados de violar o domingo como dia de 

guarda obrigatório e de ofender a crença dos vizinhos quanto à guarda do referido dia. Muitos 

foram presos várias vezes e foram levados à ruína financeira em razão das altas multas às 

quais eram sujeitos
372

. Outros, por serem pobres e não terem como pagá-las, morreram nas 

prisões que eram ambientes degradantes, insalubres e altamente nocivos à saúde humana
373

. O 

registro histórico adiante dá uma ideia mais clara dos fatos: 

 

Entre 1885 e 1896, mais de 100 adventistas do sétimo dia foram processados 

nos Estados Unidos pela mesma razão. Pagaram 2.269,69 dólares a título de 

multas e custas judiciais, passaram 1.438 dias na prisão e realizaram 

trabalhos forçados durante 455 dias. Uma grande proporção dessas 

condenações ocorreu no Sul e nos estados de fronteira, especialmente 

Tennessee e Arkansas. Já desde princípios de 1879 e até o final de 1892, os 

adventistas do sétimo dia que viviam nos arredores de Springville, 

Tennessee, eram presos por violações da lei dominical.
374 

 

 Pelo fato de as primeiras leis dominicais serem de âmbito municipal e estadual, seus 

textos variavam de um normativo para outro, e muitas vezes a alternância dos governos locais 

e regionais era acompanhada de mudança e até revogação das citadas normas. Tal realidade 

logo motivou um clamor social por uma lei dominical nacional que finalmente resolvesse em 

definitivo a questão. Foi assim que, em 1879, começou-se um forte movimento de ativismo 

político e social em favor de uma lei nacional que impusesse em definitivo a guarda do 

domingo. 

Os Reformadores Nacionais “[...] consideravam que a legislação dominical era 

essencial, posto que o dia de repouso era parte da lei de Deus. A aprovação de uma lei 

dominical nacional seria particularmente importante, segundo criam, porque tal legislação 

significaria „o reconhecimento da soberania divina por parte da Nação‟”
375

. À frente de tal 

campanha estavam presbiterianos, metodistas, batistas e congregacionalistas de várias frentes, 
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grupos esses que já vinham liderando o conflito desde seu início
376

. Mas a questão não foi tão 

simples de ser resolvida, principalmente em razão da resistência de judeus, hindus e islâmicos 

que mantinham forte influência no âmbito econômico, o que impediu que o projeto fosse 

aprovado. Outras duas tentativas foram feitas em 1888 e em 1893, e ambas também não 

lograram o êxito esperado pelos partidários do domingo. 

 Em meio a tais conflitos de liberdade e outras complexidades religiosas de seu tempo, 

Ellen White protestou fortemente contra a intolerância religiosa, a qual lhe causava profunda 

indignação. As liberdades, civil e religiosa, que por décadas haviam sido o fundamento de 

vida da nação norte-americana protestante, agora estavam sendo violadas de forma expressa 

em relação aos guardadores do sábado, cuja crença como dia de guarda ela também 

compartilhava. A nação que fora fundada para proporcionar liberdade às minorias, agora 

produzia leis com base “na intolerância e adotava princípios que inevitavelmente culminariam 

com a supressão das minorias religiosas”
377

. Era a versão moderna da liberdade dos muitos 

oprimindo e suprimindo a liberdade dos poucos. Tal realidade a fez se posicionar quanto ao 

dever do Estado em respeitar os ditames de consciência de seus cidadãos.
378

 

 Para a autora, a “liberdade é direito inalienável de todos, seja qual for o credo 

professado”
379

, e o desrespeito a ela, no tocante à consciência religiosa, era algo indesculpável 

para a nação norte-americana. Ela protestou de forma categórica contra os erros cometidos 

pelo Estado, cujas ações e omissões estavam tolhendo a liberdade cujo valor espiritual era sua 

obrigação constitucional proteger: 

 

Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e isto é o limite de 

sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular que tente 

legislar sobre observâncias religiosas, ou impô-las pela autoridade civil, está 

a sacrificar o próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos tão 

nobremente lutaram.
380 

 

Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade 

religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da 

consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele 
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perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias 

religiosas dos romanistas.
381 

 

 A autora também não poupou palavras para aconselhar os cidadãos de maneira geral, e 

os adventistas do sétimo dia de forma especial, quanto ao assunto. Recomendou uma postura 

firme e equilibrada frente à restrição de liberdade da qual estavam sendo vítimas em seu 

tempo em razão da imposição religiosa: 

 

Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, 

e há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante – a Bíblia, e a 

Bíblia só, como regra de fé e prática. Satanás ainda está a trabalhar com 

todos os meios de que pode dispor, a fim de destruir a liberdade religiosa.
382 

 

Este princípio [liberdade religiosa] temos de manter firmemente em nossos 

dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa desfraldada pelos 

fundadores da igreja evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os 

séculos decorridos desde então, foi, neste último conflito, confiada a nossas 

mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem 

Deus abençoou com o conhecimento de Sua Palavra. Temos de receber essa 

Palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo 

humano como uma instituição designada por Deus, e ensinar obediência ao 

mesmo como um dever sagrado, dentro de sua legítima esfera. Mas, quando 

suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que 

obedecer a Deus de preferência aos homens. A Palavra de Deus precisa ser 

reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um “Assim 

diz o Senhor” não deve ser posto à margem por um “Assim diz a igreja”, ou 

um “Assim diz o Estado”. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos 

diademas de autoridades terrestres.
383 

 

 Em resumo, as ocorrências pontuais citadas, sejam de natureza política, social, 

religiosa, impactaram fortemente Ellen White em sua perspectiva de vida e seus 

desdobramentos temáticos, dentre os quais a liberdade. E não seria diferente com a autora, 

pois, conforme já se reconheceu, o contexto histórico (temporal) e social (espacial) no qual a 

pessoa está inserida impacta diretamente sua vida, e por desdobramento seu ministério 

profético
384

 e sua produção teológica. Nesse sentido, já se pontuou que: 
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Como pessoas que existiam na história, os profetas faziam parte das 

comunidades em que nasceram. Os conteúdos e experiência obtidos em seus 

ambientes moldavam sua estrutura mental. Como ocorre com qualquer 

criança, eles absorviam indiscriminadamente tudo ao redor. Com efeito, 

podemos dizer que o ambiente doméstico e as diferentes comunidades dos 

profetas literalmente os moldaram. Em anos posteriores, como o exercício 

do livre arbítrio, os profetas podem escolher os conteúdos e experiência que 

usarão em sua busca de significado em diferentes situações. Embora ainda 

pertençam a uma comunidade específica, esta não exerce controle absoluto 

sobre eles. Pertencer a uma comunidade que não apenas molda as 

pressuposições de uma pessoa, mas também a própria identidade do seu 

ser.
385 

 

Compreendendo tal realidade, um dos biógrafos da autora chega a pontuar que “Este 

foi, pois, o ambiente que ajudou a desenvolver o corpo, a mente e alma da jovem Ellen Gould 

Harmon. De muitas maneiras, aquele era um ambiente difícil que, quando não enfraquecesse 

o caráter, só podia fortalecê-lo”
386

. As violações de liberdade da qual ela mesma foi vítima 

serviram para torná-la mais sensível às tensões e realidades deste tema em seu tempo, cujas 

dificuldades e desafios em cada âmbito ela mesma experimentava. Ao enfrentar os resultados 

do modelo moderno de liberdade, Ellen se fortaleceu na convicção do fracasso de tal versão e 

na coerência do modelo de liberdade segundo a proposta de Cristo. Passou então a registrar 

fortes protestos e orientações instrutivas quanto ao tema. Um de seus biógrafos chega a 

informar sobre os eventos que mais impactaram a perspectiva de liberdade da autora: 

 

O ministério de Ellen White correu paralelamente a uma época turbulenta de 

grandes mudanças sociais. Ela escreveu muito sobre os tenebrosos anos da 

Guerra Civil e a situação difícil dos escravos, o impacto do êxodo rural, as 
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implicações óbvias do consumo exagerado de álcool e a luta de classe entre 

ricos e pobres.
387 

 

 Por entender que tais atitudes estavam fundamentadas num modelo de liberdade 

equivocado, a autora expressou seus protestos em forma de contraposições, cujas mensagens 

“os norte-americanos não queriam escutar”
388

. No campo filosófico, enquanto a sociedade 

alardeava o liberalismo marcado pela vontade sem limites, a autora contrapunha a liberdade 

responsável marcada pelos limites da necessidade; Enquanto o cientificismo empunhava a 

bandeira do empirismo, a autora demonstrava a limitação da ciência em face das evidências, 

dos mistérios e da força da fé; Enquanto os intelectuais alardeavam a relatividade intrínseca 

de todos os conceitos e ideias do homem, a autora levantava a bandeira das verdades 

absolutas e imutáveis de Deus, conforme revelada em Sua Palavra; Enquanto o darwinismo 

impunha o evolucionismo, a autora contrapunha a visão criacionista; Enquanto os ideólogos 

de plantão faziam do pragmatismo uma lei em matéria de argumentação especulativa, a autora 

contrapunha o dogmatismo bíblico como meio válido de expressão e compreensão de 

verdades.  

No campo religioso, enquanto os exclusivistas rotulavam os religiosos como “salvos” 

ou “perdidos” de acordo com seus próprios padrões humanos de julgamento, a autora 

contrapunha rotulando todos os seres humanos como “pecadores”, e por isso todos carentes da 

graça de Cristo; Enquanto religiosos prometiam a educação utilitarista como remédio para a 

degradação moral, a autora afirmava que só a educação integral fundamentada em Deus e na 

Sua Palavra é capaz de proporcionar uma educação moral equilibrada para a vida terrena e 

eterna; Enquanto a alta crítica já punha em xeque o relato bíblico, a autora saía em defesa da 

literalidade, verdade e validade do texto sagrado; Enquanto o otimismo defendia a natureza 

humana perfeita, a autora denunciava as evidências de queda e crescente degradação da 

humanidade; Enquanto reavivalistas defendiam as permanentes manifestações espiritualistas 

de natureza emocional sensacionalista, a autora contrapunha a ordem, o equilíbrio e a 

discrição como frutos do verdadeiro reavivamento cristão; Enquanto os utopistas defendiam a 

ausência de leis ou prerrogativa de interpretá-las por sua própria conta e risco, a autora 

contrapunha a existência, validade, e integralidade das leis de Deus a serem interpretadas e 

aplicadas de acordo com as Escrituras Sagradas.  
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No campo político, enquanto os governantes se viam como autoridades últimas e se 

esbaldavam na corrupção de seus cargos, a autora os fazia lembrar que a autoridade primeira e 

última é Deus, e que a Ele deveriam inevitavelmente prestar contas de seus atos corruptos; 

Enquanto os republicanos gritavam que tudo pertencia ao povo e poderia ser usado de acordo 

com o arbítrio de seus representantes, legitimados para isso, a autora contrapunha a realidade 

de que tudo pertencia a Deus e deveria ser usado de forma justa legitimada pela Bíblia; 

Enquanto os mais influentes afirmavam que a nação norte-americana era escolhida por Deus e 

seu povo era um povo superior, a autora contrapunha que “todos os homens eram o povo 

escolhido de Deus; todos os homens foram criados por Deus. Portanto, todos são irmãos”
389

. 

Enquanto os militares anteviam a Nação como redentora do mundo, a autora a antevia como 

poder perseguidor que no futuro “se converteria num poder satânico que destruiria a 

tolerância e a liberdade religiosa, e que propagaria guerras, injustiça, abusos e 

imoralidade”
390

.  

No campo econômico, enquanto os economistas insistiam no progressismo, a autora os 

desbancava com a realidade do pecado sobre o qual se erguia a degradação social 

generalizada; Enquanto a sociedade afundava no industrialismo com seu egoísmo materialista 

ilusório, a autora a advertia com o cristianismo altruísta e espiritualista, denotando a 

necessidade do serviço desinteressado em favor dos necessitados.    

No campo social, enquanto educadores apostavam no utilitarismo capitalista como 

projeto pedagógico, a autora contrapunha o amor e o serviço abnegado como fundamentos da 

genuína educação e remédio para o egoísmo predominante; Enquanto os urbanistas 

promoviam as cidades, a autora advertia contra elas, recomendando a vida do campo; 

Enquanto os abolicionistas defendiam a liberdade por medo ou interesse, a autora a promovia 

por amor abnegado a seus irmãos negros, aos quais via igualmente como filhos e filhas de 

Deus. Enquanto a sociedade clamava por liberdade circunstancial em razão de conveniência, a 

autora contrapunha sua defesa da liberdade essencial por razão de consciência.  

Em todas as áreas e temas cujos fatos tanto a incomodaram em seu tempo, o pano de 

fundo era sempre a questão da perspectiva e prática da liberdade. A questão central era o 

conflito entre o apelo paradigmático de liberdade moderna e a perspectiva de liberdade 

bíblica, sendo apenas a última a real liberdade cristã no pensamento da autora, tema cuja 

preocupação foi recorrente na produção literária. E em meio ao fato de a sociedade buscar em 
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todas as ideologias mencionadas a solução de seus problemas, a autora contrapunha que “a 

única solução para o dilema humano era que o homem mantivesse seus olhos fixos em Cristo; 

o único que salvaria a humanidade era a pessoa de Jesus”
391

. 

Ao escrever seus conteúdos ao mesmo tempo protestantes e aconselhadores, a autora 

tinha consciência de que a extensão de suas palavras ultrapassaria a barreira do âmbito 

religioso. Seus escritos estavam vocacionados para a vida humana em qualquer lugar e em 

qualquer época. Era essa a sua intenção ao afirmar: “Eu tenho um trabalho de grande 

responsabilidade para fazer – compartilhar por meio da pena e da voz a instrução que me tem 

sido dada, não somente para os adventistas do sétimo dia, mas para o mundo”
392

. 

 Sua mensagem, marcada por mais do que simples argumentações teóricas, de fato 

transformou vidas em seu tempo
393

 e posteriormente alcançou o mundo. Talvez por 

resultarem de sua sensibilidade e experiência de vida, num ambiente tão turbulento e 

desafiador quanto o que hoje se percebe, seus conteúdos expressam mais do que simples 

teorias ou ideias aplicáveis para seu tempo. Contêm o registro sóbrio, pontual e prático de 

propostas ainda válidas para a compreensão e a prática de temas relevantes e desafiadores na 

(pós)modernidade. Um deles é a liberdade, que se estudará em sua aplicação cristã nos 

capítulos seguintes, segundo a proposta teológica contida na vasta produção literária deixada 

pela autora. 

 

 

 

 

3 TEÓLOGA (PRODUÇÃO LITERÁRIA) 

 

 

 Ellen G. White foi autora de uma vasta produção literária. Durante seus setenta anos 

de ministério dedicados à pregação dos ensinos bíblicos, a escritora produziu milhares de 

manuscritos, os quais, segundo seus biógrafos, somavam cerca de 100.000 páginas à época de 
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sua morte, em 1915. Acerca do volume de suas obras, um de seus biógrafos pontua que “perto 

do encerramento do seu ministério septuagenário, sua produção literária totalizava 

aproximadamente 100.000 páginas, ou o equivalente a 25 milhões de palavras, incluindo 

cartas, diários, artigos para periódicos, folhetos e livros”
394

. 

 A maior parte de tais escritos foi divulgada e publicada ainda durante o tempo de vida 

da autora, embora uma parte desses escritos somente sairia do prelo posteriormente à sua 

morte, em 1915.
395

 A esse tempo, já havia vinte e quatro livros de sua autoria publicados e 

dois aguardavam o mesmo expediente de impressão.
396

 Em razão dos conteúdos das 

informações e dos detalhes de suas obras, bem como a percepção da autora quanto ao 

momento apropriado de sua divulgação, seus escritos nem sempre eram divulgados de 

imediato. Às vezes, suas obras levavam certo tempo para serem terminadas em razão das 

revisões e cuidadosas conferências pessoais a que eram submetidas, para só então serem 

encaminhadas para divulgação. Além disso, muitos de seus escritos por vezes permaneciam 

guardados e só eram divulgados no momento e circunstância em que a autora julgava serem 

apropriados. 

 Em razão do alcance mundial de seus escritos, Ellen White figura entre os autores 

mais prestigiados do mundo em termos de tradução e leitura. Estima-se que ela ocupe o 

primeiro lugar dentre os autores norte-americanos mais traduzidos no mundo, e esteja em 

terceiro lugar entre os demais autores, de outras nacionalidades, mais traduzidos globalmente. 

Também em comparação às demais mulheres autoras, Ellen White é de longe a mais traduzida 

e lida de toda a história da literatura mundial. O seguinte levantamento demonstra a 

expressividade de tais informações: 

 

Uma pesquisa de Roger Coon (de 1983) feita na Biblioteca do Congresso, 

Washington, D.C., revelou os seguintes dez escritores modernos mais 

traduzidos: „1. Vladimir I. Lênin, líder comunista russo – 222 línguas; 2. 

Georges Simenon, escritor franco-belga de romance policial – 143 línguas; 
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3. León Tolstoi, romancista russo – 122 línguas; 4. Ellen G. White, 

cofundadora norte-americana dos ASD – 117 línguas [mais de 140 a partir 

de 1996 tornam Ellen White possivelmente a segunda escritora mais 

traduzida de todos os tempos]; 5. Karl Marx, filósofo socialista alemão – 114 

línguas; 6. William Shakespeare, dramaturgo inglês – 111 línguas; 7. Agatha 

Christie, escritora inglesa de romances de mistério – 99 línguas; 8. Jakob e 

Wilhelm Grimm, organizadores alemães de numerosos contos de fada – 97 

línguas; 9. Ian Fleming, criador britânico dos romances policiais de James 

Bond – 95 línguas; 10. Ernest Hemingway, romancista norte-americano – 91 

línguas.‟ – A Gift of Light (Washington, D.C.: Review and Herald 

Publishing Association, 1983), p. 30 e 31. Naturalmente, os escritores 

bíblicos têm sido mais traduzidos do que quaisquer outros.
397 

 

 Tal projeção de suas obras se torna ainda mais admirável pelo fato de a autora ter tido 

apenas formação educacional mínima
398

, ter lutado contra muitas enfermidades ao longo de 

toda a sua vida e de ter tido uma intensa jornada de permanentes trabalhos missionários que 

incluíam viagens extenuantes, numa época em que os meios de comunicação e transportes 

estavam apenas iniciando sua expansão. Sua pouca instrução em programas educacionais 

oficiais da época não a impediram de se tornar uma autodidata, leitora e pesquisadora assídua 

das obras históricas, científicas e religiosas de seu tempo.
399

 “Por ocasião de sua morte em 

1915, sua biblioteca pessoal e do escritório consistia em aproximadamente 1.400 volumes, 

que incluíam mais de 500 títulos vendidos a ela em 1913 por um de seus obreiros.”
400

 

As informações desse tipo de literatura, cujos trechos eram por ela considerados 

instrutivos, lhe serviram de subsídio para ilustrar e complementar suas próprias 

redações.
401

Suas enfermidades, a exemplo de frequentes tremores nas mãos, não impediram 

que ela escrevesse muito e com frequência. Seus biógrafos registram que mesmo em meios à 

correria das atividades diárias, tais como “costurar, remendar, tricotar, cerzir e trabalhar em 
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seu jardim de flores, com ocasionais viagens à cidade para fazer compras e visitar os 

doentes”
402

, ela priorizava sua produção literária. 

Há relatos de que ela redigia por horas a fio
403

, inclusive durante as madrugadas
404

, e 

até mesmo enquanto viajava de trem. Diz-se que “Ela escrevia em todas as ocasiões, dia e 

noite, e em circunstâncias que intimidariam a outros”
405

. Um exemplo da intensidade de seu 

trabalho é exemplificado por sua produção literária no ano de 1884. Somente neste ano, a 

autora produziu 50 artigos e terminou de escrever o livro O Grande Conflito, que na edição 

original continha 549 páginas
406

. 

 Mesmo diante de sua habilidade para falar e escrever tamanha quantidade de material 

teológico com alto nível de profundidade, entretanto, Ellen White teve a humildade de 

reconhecer suas limitações como ser humano. Ao falar de sua responsabilidade como 

escritora, quanto ao conteúdo do escrevia, ela declara: 

 

Minhas palavras parecem ser inadequadas. Perco a esperança de adornar a 

verdade que Deus tornou conhecida a respeito de Sua grande redenção, a 

qual absorveu para si toda a Sua atenção no Filho unigênito do Infinito. As 

verdades que devem durar pelo tempo e pela eternidade, o grande plano da 

redenção, que custou tanto para a salvação do ser humano, apresentando-lhes 

uma vida que se compara com a vida de Deus – estas verdades são 

demasiado amplas, profundas e santas para serem adequadamente expressas 

pelas palavras ou pela pena humana. Manuscrito 23, 1896.
407

 

 

 Ellen White normalmente escrevia em folhas simples, com ou sem pautas, e nos 

primeiros anos de seu ministério o conteúdo de seus escritos era enviado em forma de cartas, 

ou permanecia guardado para ser usados em sermões, publicações ou consultas que lhe eram 

feitas. Anos mais tarde, à medida que seu legado literário foi aumentando, os conteúdos de 
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seus escritos passaram a ser datilografados pelos seus assim chamados assistentes literários. 

Esses auxiliares contribuíram muito para que o legado escrito de Ellen White fosse 

organizado e revisado quanto à ortografia, gramática e pontuação, ainda em seus dias de vida, 

possibilitando à autora acompanhar de perto tal trabalho e dar a ele sua chancela.
408

 

Nos primeiros anos, Ellen recebia a ajuda do esposo Thiago para reler e criticar seus 

materiais, mas com o passar do tempo, as crescentes demandas de materiais escritos que 

recaíam sobre a autora tornaram necessária a formação de uma equipe que se dedicasse 

integralmente a ajudá-la quanto à organização de suas redações. Essa equipe foi formada 

diretamente por algumas assistentes voluntárias e outras remuneradas. Além disso, Ellen pôde 

contar com a ajuda de uma comissão editorial que se compunha de pessoas de sua confiança, 

as quais detinham conhecimento acerca dos temas sobre os quais havia escrito. 

Depois que seus escritos eram avaliados por esses ajudantes, recebiam melhoramentos, 

caso ela julgasse necessário, e seguiam para ser datilografados por suas assistentes. Depois de 

tal expediente, os conteúdos eram rigorosamente conferidos pela própria escritora e só então 

eram datilografados em definitivo e assinados por ela, como prova de sua chancela ao teor 

que julgava estar de acordo com o pensamento originalmente registrado de forma 

manuscrita.
409

 A própria Ellen certa feita declarou: “Examino detidamente minhas 

publicações. Desejo que nada seja impresso sem minucioso exame”
410

. E noutra declaração 

ela explica tal cuidado: 

 

Leio do princípio ao fim tudo que é copiado, para ver que tudo esteja como 

deve estar. Leio todos os originais dos livros antes de serem enviados para o 

prelo. Podeis ver, portanto, que meu tempo precisa ser muito bem 

aproveitado. Além de escrever, sou convidada a falar a diversas igrejas e a 

assistir a reuniões importantes. Eu não poderia realizar este trabalho sem que 

o Senhor me ajudasse.
411 
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 SCHWARZ, Richard W.; GREENLEAF, Floyd. Portadores de Luz: História da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. 1. ed. Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2009, p. 350-351, informa: “Esses assistentes editavam a cópia 
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 Suas obras podem ser classificadas em originárias, derivações ou compilações. As 

originárias são obras cujos conteúdos foram formulados e organizados pessoalmente pela 

própria autora, com base em pensamentos próprios, e se valendo também de informações 

selecionadas em materiais de outros autores. As derivações, ou também chamadas de 

derivações próprias, são as obras que resultam da reorganização e complementação dos 

conteúdos anteriormente formulados, o que era feito pela própria autora para dar maior 

coerência aos materiais já previamente escritos por ela mesma, deixando aos seus assistentes 

literários apenas a tarefa de formatação final. Já as compilações, ou derivações indiretas, são 

as obras que resultam da reorganização e suplementação dos conteúdos anteriormente 

formulados, o que foi e ainda é feito por assistentes literários ou redatores, com objetivo de 

reunir todo o conteúdo deixado acerca de determinado tema. 

Nessas compilações, os organizadores selecionam trechos – e deles se valem – 

contextualizados, extraídos dos escritos formulados exclusivamente pela autora, usando-os de 

acordo com a redação original dada por ela, sem a adição de nenhum complemento.
412

 Assim, 

embora as derivações próprias e as compilações resultem de materiais já previamente escritos 

pela autora, apenas as primeiras tiveram os conteúdos complementados por ela, enquanto as 

últimas resultam somente de agrupamentos e suplementações temáticas feitas com os próprios 

textos originalmente escritos.
413

 

De acordo com essa compreensão, há obras que podem ser classificadas como 

originárias, a exemplo dos livros Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito, e outras como 

obras de derivação própria, a exemplo dos livros Caminho a Cristo
414

 e O Desejado de Todas 
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as Nações
415

, e outras ainda, como obras de derivação indireta (compilações), a exemplo dos 

livros Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre Saúde. Obra de classificação peculiar é o caso 

do livro Profetas e Reis, que é ao mesmo tempo uma obra originária e derivada, resultando 

parcialmente de derivação indireta.
416

 Em qualquer dos casos, a classificação é feita apenas 

para efeitos de compreensão didática dos métodos de formulação e organização das obras, já 

que todos os seus conteúdos decorrerem de escritos da própria autora, os quais expressam 

seus pensamentos e propostas para a cristandade acerca dos inúmeros temas de que tratam. 

 O teor de todos esses materiais, que se compõem de protestos, conselhos, advertências, 

críticas, recomendações, censuras, informações, ensinos e profecias, logo se tornaram 

conhecidos no meio adventista como “testemunhos”
417

. Estes foram veiculados por meio de 

livros, cartas pessoais, memórias pessoais em forma de diários, artigos formulados para 

periódicos de sua época, folhetos preparados para distribuição, além de sermões e declarações 

anotadas acerca de diversos temas.
418

 Mesmo depois de sua morte, suas obras não pararam de 

crescer. Novos títulos foram sendo publicados como resultado de compilações de seus 

escritos, organizadas por temas de interesse dos depositários de seus escritos
419

. 

Atualmente, embora mais de uma centena de títulos sejam de sua autoria, duas 

coleções continuam sendo as principais fontes que reúnem suas mensagens originariamente 

escritas: a coleção Conflito dos Séculos e a coleção Testemunhos para a Igreja
420

. A primeira 

                                                                                                                                                         
transições necessárias, ela compôs textos adicionais. Marian Davis reuniu os materiais e os organizou (tarefa 

não muito pequena), mas não escreveu nada”. 
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coleção se compõe dos livros Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as 

Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito, sendo todos comentários detalhados do 

relato bíblico. Já a segunda coleção se compõe de nove livros de mesmo título, diferençando-

se entre eles pelo número de cada volume e pelos conteúdos respectivos, que são uma reunião 

das “compilações publicadas de cartas, originais e artigos para periódicos previamente 

publicados”
421

.  

 Os escritos de Ellen White têm natureza predominante e essencialmente teológica, vez 

que seu conteúdo fundamental se ocupa do estudo de Deus e de Sua relação criadora, 

redentora e mantenedora do cosmos e da humanidade. Em razão disso, seus biógrafos são 

unânimes em afirmar que os propósitos e os pensamentos da autora eram nitidamente 

teológicos, o que pode ser observado ainda no núcleo de seu pensamento esboçado em todos 

os seus escritos.
422

 Seus biógrafos afirmam que sua intenção foi “ajudar os crentes em suas 

vidas pessoais, ajudar a igreja em seu progresso, evitar decisões que possam causar dano à 

igreja e animar os crentes para que sigam adiante”
423

. Tal comentário denota a natureza 

desenvolvimentista e o alcance individual, coletivo, e social de suas obras. 

 Nelas, a autora aborda os mais variados temas bíblicos de interesse da cristandade, tais 

como Deus, homem, criação, pecado, redenção, salvação, justificação, santificação, 

glorificação, além de tantos outros que se podem citadar, como desdobramentos desses temas, 

tais como a liberdade. Seus biógrafos confirmam: 

 

O principal propósito da Sra. White, em todos os seus escritos, era apresentar 

uma correta concepção de Deus conforme revelada por Jesus Cristo, para 

que o caminho da salvação fosse não apenas claro, mas atrativo. Todos os 

seus escritos devem ser vistos à luz desse propósito primordial.
424 

 

 O núcleo da teologia de Ellen é nitidamente cristocêntrico, e a forma como é 

apresentada essa teologia não deixava dúvida em seus leitores quanto a seu propósito 

principal, o de destacar a obra salvífica de Deus em favor da humanidade a fim proporcioná-la 

real liberdade. Um de seus biógrafos comenta acerca do núcleo de seu pensamento: 

                                                                                                                                                         
testemunhos do ano de 1900; o sétimo , os testemunhos do ano de 1902; o oitavo, as mensagens de 1904; e o 

nono volume contém os últimos testemunhos escritos por ela no ano de 1909. 
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Através de sua vida, Ellen insistiu no fato de que a ciência e a tecnologia não 

salvariam a humanidade. O poder militar não tem os ingredientes necessários 

para salvar a humanidade. O acúmulo de grandes riquezas pode resolver 

muitos problemas, porém não tem o poder que oferece segurança e 

satisfação. O poder político pode reformar cidades e nações, porém é incapaz 

de solucionar as inquietudes que mais atormentam o ser humano. As 

inumeráveis reformas que consumiam a homens e mulheres nos séculos XIX 

e XX tampouco resolveram o problema humano. O único, na opinião de 

Ellen, que traz mudanças significativas ao dilema humano é a pessoa de 

Jesus [...] sua vida foi um constante insistir em se ter os olhos fixos em 

Cristo, de tratar a todos como irmãos e de entregar a vida ao serviço em 

favor dos pobres.
425 

 

 A autora apresenta tal núcleo a partir da abordagem de inúmeros temas teológicos, 

demonstrando argumentação de ampla extensão, qualidade e profundidade, embora seu 

legado ainda seja pouco conhecido e estudado fora do âmbito da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia
426

. Denotando a realidade do desconhecimento de Ellen White, seu pensamento e suas 

obras no meio acadêmico e social, um de seus biógrafos pontua: 

 

Ainda que Ellen tenha obtido o respeito e admiração de milhares de 

membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nunca alcançou a 

popularidade e a fama que conseguiram outras mulheres do movimento 

feminino. Ela foi a escritora mais prolífica do século XIX, porém, apesar 

disso, seus artigos e livros nunca alcançaram a popularidade de seus 

contemporâneos.
427 

 

 Muitas são as razões que justificam o fato de a autora ainda ser pouco conhecida e 

estudada até os dias atuais, inclusive no âmbito acadêmico. Dentre elas, algumas de natureza 

filosófica, religiosa e histórica podem-se destacar: 
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Casa Editora Sudamericana, 1998, p. 243, com tradução própria. 
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1.ª O fato de Ellen White ter sido mulher. Em seu tempo, conforme já se mencionou neste 

capítulo, as mulheres não recebiam o devido reconhecimento por seus feitos, nem mesmo no 

meio religioso. Isso fazia com que muitas permanecessem praticamente no anonimato, 

embora suas obras tivessem circulação e aceitação no meio social. Se o autor fosse homem, 

normalmente seu nome ganhava projeção ao lado de suas obras literárias, o que quase não 

ocorria quando o material era produzido por mulheres. Tendo vivido numa época em que tal 

preconceito de gênero ainda era considerável no meio social, Ellen White não ficou imune às 

suas consequências, que resultaram na limitação da projeção social de sua pessoa e de seus 

escritos, mesmo que seus conteúdos já circulassem em considerável escala.  

 

2.ª O fato de ter sido pobre. Normalmente os pensadores pobres não têm reconhecimento 

social quando ainda vivem. A condição precária de seu status social não lhes dá projeção nem 

reconhecimento como eruditos confiáveis para serem reconhecidos como formadores de 

opinião, segundo o critério de qualificação econômica. Essa era a realidade ao tempo de Ellen 

White. E “como sua família era pobre, não obteve mais do que uns poucos anos de educação 

primária”
428

. E a condição de pouco estudo a tornava desacreditada frente aos padrões 

cientificistas da época. Assim, por ser de família pobre e não ter cursado os estudos 

universitários que lhe emprestariam credibilidade, não atendia aos padrões econômicos e 

científicos exigidos à época para que seu nome recebesse projeção social. Assim, seus escritos 

eram no mínimo postos em xeque quanto ao conteúdo, já que para muitos a autora aparentava 

não reunir condições intelectuais que a legitimassem para ser reconhecida como uma 

autoridade literária nos assuntos sobre os quais se propunha a escrever. Falando acerca de 

como sua precária condição financeira influenciou para sua restrita projeção social, um de 

seus biógrafos pontua: “Ellen nasceu na pobreza; muito poucas mulheres dos bairros pobres 

dos Estados Unidos alcançaram a fama”
429

. 

 

3.ª O fato de ter sido protestante. Conforme se estudou no item anterior, Ellen White foi 

evidentemente uma teóloga cristã protestante, e autores que se contrapõem às mazelas 

ideológicas predominantes em seu tempo naturalmente têm menos chances de tornarem suas 

ideias conhecidas ou aceitas no meio social, ao menos de imediato. Suas obras não têm o 

apoio da elite dominante da época, a qual se encarrega de fazer com que seus protestos, em 
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caso de serem conhecidos, não sejam aceitos pelas massas. O fato de protestar de forma direta 

e expressa contra os abusos cometidos pela elite religiosa, política e econômica dominante 

tornava seus escritos impróprios à vista dos interesses que tais elites tinham para a sociedade. 

Um de seus biógrafos confirma que “a mensagem que Ellen proclamou desde sua 

adolescência foi uma mensagem que a população teve muita dificuldade de abraçar. Sua 

mensagem não teve grande recepção nos Estados Unidos”
430

. Seus protestos incomodariam 

menos se fossem mantidos nos limites do pequeno grupo de religiosos do qual fazia parte, 

embora tenha enfrentado resistência até mesmo por parte de alguns desse próprio grupo
431

. 

Nos ataques à autora não se economizaram críticas, das mais diversas naturezas, no intuito de 

tornar seus protestos impopulares no meio social, lançando sobre seu nome e suas propostas 

muitos estigmas que impediram a popularização de suas obras. E a resistência não era 

somente no tocante às questões de natureza econômica, mas significativa que parte do 

conteúdo das mensagens era incômoda nos demais aspectos, como política, religião e 

sociedade, o que fez com que “a classe alta, os profissionais e as pessoas que viviam 

comodamente na sociedade descartassem a mensagem de Ellen White como de uma mulher 

fanática [...]”
432

. 

 

4.ª O fato de ter sido apolítica. Os autores que se colocam numa postura de isenção política 

saem da esfera de controle dos governos, e a autoridade moral que adquirem para criticá-los 

de maneira legítima é algo que os incomoda. Foi o que ocorreu com Ellen White, que não era 

antipolítica, mas apolítica, ou seja, não era contrária à política em si, mas contrária a se tomar 

partido nas suas ideologias e atitudes nada honestas, recusando-se a ser coparticipante em 

seus conchavos, mesmo quando estes ocorriam ou se desdobravam no plano religioso. Seus 

biógrafos informam que:  
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uma mensagem impopular”. (tradução própria) 
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Ela nunca se integrou nos círculos que manejavam o poder na Nação. Assim, 

quando algumas personalidades na Igreja Adventista (por exemplo, John 

Harvey Kellog) optaram por seguir tal caminho, ela não ocultou seu protesto. 

E mesmo quando os dirigentes do movimento adventista trataram de usar 

mais tempo na criação de instituições do que em proclamar o evangelho, ela 

não ficou em silêncio.
433 

 

E como frequentemente ainda ocorre em toda sociedade política, nos dias de Ellen White não 

foi diferente. Quem não é a favor das ideologias políticas e econômicas influentes de seu 

tempo enfrenta extrema resistência por parte da elite cujo status e condição de comodidade 

depende dos enganos ideológicos predominantes. Qualquer postura contrária ao status quo de 

elites dominantes é um obstáculo para integração de seus críticos no âmbito de poder que a 

elas pertence, e que perpassa todo o tecido social, fato que era visível no contexto norte-

americano. Quando não se junta aos poderosos, as teias de poder por eles articuladas fecham 

as oportunidades de projeção do autor e de suas ideias e propostas, condenando suas obras ao 

plano do desconhecimento, quando não ao plano do desprezo, situação em certa medida 

vivenciada por Ellen White. 

 

5.ª O fato da impopularidade religiosa reflexa. No período do reavivalismo e espiritualismo 

religioso norte-americano, frequentemente os pensamentos de diferentes autores foram 

apressadamente relacionados. O simples fato de suas obras e suas ideias estarem inseridas 

num mesmo gênero literário, por se ocuparem de um mesmo tema (ainda que a partir de 

posturas distintas) e ainda por terem feito parte do movimento milerita (que ainda recebia 

pesadas críticas e reprovações das religiosidades predominantes), fazia com que esses autores 

fossem logo tachados e tratados todos como igualmente desequilibrados, extremistas, e por 

isso não confiáveis. Tal foi a razão da impopularidade religiosa reflexa suportada por Ellen 

White no tocante a seu pensamento e suas obras. Muitos dos autores de sua época que 

escreviam acerca dos mesmos temas religiosos por ela abordados adotaram posturas 

extremistas e viveram uma via de completo desequilíbrio e desconformidade com o que 

pregavam, fazendo com que se tornassem figuras impopulares no cenário social e religioso 

norte-americano. Mesmo tendo vivido uma vida de testemunho equilibrado, em observância 

aos princípios de estilo de vida cristão proposto nas Escrituras Sagradas, e nada havendo que 

a desabonasse, Ellen White recebeu de forma reflexa muitas das reações negativas que eram 

primariamente direcionadas aos fanáticos religiosos de seu tempo. Numa época em que as 
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pessoas confiavam o direcionamento de sua fé às mãos de líderes religiosos nem sempre 

equilibrados, e que as massas não eram devidamente informadas ou não tinham capacidade de 

analisar e separar por si mesmas o positivo do negativo em matéria religiosa, era mais fácil 

classificar por atacado todos que ameaçassem os pensamentos teológicos predominantes, na 

tentativa desesperada de se evitarem os cismas e as dissidências que eram cada vez mais 

comuns naquele tempo. No entanto, tal postura defensiva generalizada contra os fundadores 

de novas religiosidades, em especial contra os ex-mileritas, resultou em reações 

discriminatórias e preconceituosas reflexas em relação a Ellen White. Sendo ex-milerita e 

tendo seus escritos classificados no gênero religioso de natureza teológica, as temáticas por 

ela exploradas muitas vezes coincidiam com assuntos explorados por outros autores do 

mesmo gênero cujas propostas eram rejeitadas no meio religioso norte-americano, e esse fato, 

por si só, bastava para que ela recebesse pesadas críticas e reprovações das religiosidades 

predominantes. As meras coincidências circunstanciais, que nada tinham aver com o conteúdo 

de pensamentos e obras da autora, bastavam para fabricar injustamente sua má fama e 

desacreditar sumariamente seus escritos, o que na maioria das vezes era feito por pessoas que 

nem sequer tinham conhecimento deles. 

 

6.ª O fato da herança histórica tardia. Geralmente, autores que, pelas razões já referidas nos 

itens anteriores, são pouco estudados, ou mesmo mal-entendidos em suas respectivas épocas 

de produção literária, permanecem desconhecidos ou com estigmas por longos anos no 

decorrer da história que ultrapassa seu tempo de vida. Seus escritos recebem pouca ou quase 

nenhuma projeção no meio social de seus dias, e o tempo algumas vezes cuida de reproduzir 

em maior escala tal injustiça. Embora, a partir do academicismo norte-americano, vivenciado 

da primeira metade do século XX em diante, essa realidade esteja mudando, vez que o 

aumento das pesquisas está contribuindo para reduzir o esquecimento de muitos dos autores 

dos séculos passados, o pensamento e as obras de Ellen White ainda amargam a herança do 

não reconhecimento social de seu tempo. É o que se chama de herança histórica tardia. O 

desconhecimento das obras de um autor ao seu tempo se desdobra tardiamente para as 

gerações posteriores, demorando décadas ou séculos para ser reparado, o que em muitos casos 

nem sequer chega a ocorrer. Há inúmeros autores que somente têm o valor de seus escritos 

descobertos quando, em dado momento histórico posterior a seu tempo de vida, outros 

pesquisadores os estudam de forma cuidadosa e livre dos preconceitos que os injustiçaram em 

seus dias, conseguindo assim recuperar com mais equilíbrio seu pensamento e suas propostas. 
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 Todas as razões pontuadas explicam, embora não esgotem, as razões do 

desconhecimento de Ellen White e suas obras fora do âmbito da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, a qual a tem como um de seus fundadores. Um dos seus biógrafos resume a questão 

pontuando: “Como consequência de seu nível social e seu sexo, e, além disso, pelo fato de ter 

nascido numa época em que a Nação e o planeta passavam por uma série de mudanças 

revolucionárias, muito pouco se sabe dela”
434

. Ainda nos dias atuais são poucos os 

pesquisadores que a estudam, e muitos deles, pelo teor de seus trabalhos, demonstram que 

ainda estão contaminados com os mesmos tipos de preconceitos que dominavam a sociedade 

à época da autora. Tal atitude influencia negativamente a compreensão de seu pensamento, 

resultando ora na rejeição apressada de suas propostas, ora na aplicação incoerente delas.   

 Pelo que se expôs, para entender Ellen White e o conteúdo de suas mensagens 

teológicas, sem equívocos nem distorções, é importante preliminarmente entender que sua 

produção literária contém em si características que lhe são próprias e que estavam presentes 

ao tempo de sua formulação, devendo estas serem consideradas por ocasião do estudo e 

aplicação de seus conteúdos. Os escritos de Ellen White são marcados por sete características 

principais, a saber: Pertinência, Clareza, Equilíbrio, Contextualização, Metodologia Bíblico-

Histórica, Interdisciplinaridade e Sistematicidade. Essas, embora não sejam as únicas 

características literárias identificáveis em suas obras, sobressaem como o núcleo essencial de 

sua metodologia e demonstram o compromisso da autora em facilitar a compreensão de seu 

pensamento para seus leitores, fossem esses de seu tempo ou da posteridade.  

 A característica da pertinência fica demonstrada no critério seletivo observado pela 

autora quanto às temáticas por ela trabalhadas em seus escritos. Embora abordasse os mais 

variados temas relacionados com a vida humana, priorizava sempre a tratativa daqueles se 

mostravam mais necessários às urgentes contingências de seus dias, na ordem de prioridade 

dos aspectos espiritual, mental e físico. Ellen não falava nem escrevia sobre o que as pessoas 

ou a sociedade queriam ouvir e ler, mas ocupava-se com o que julgava ser necessário a elas 

em dados momentos e por inúmeras razões. Um de seus biógrafos registra: 

 

Ellen White escreveu inserida no contexto literário, histórico, social e 

religioso de seu tempo. Escreveu não apenas com realce humano, mas 

também com o realce e as formas de pensar do século dezenove. À 

semelhança do que acontecia com os profetas da antiguidade, as questões da 
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época muitas vezes determinavam a ênfase e a frequência sobre o que ela 

escrevia.
435 

 

 A clareza de seu raciocínio pode ser notada na correspondente lucidez de sua 

argumentação. Suas palavras, fossem faladas ou escritas, eram criteriosamente usadas para 

facilitar a compreensão acertada de suas mensagens. Ellen usava meios simples e pontuais 

para expressar seu pensamento e as suas orientações de aplicação. Demonstrou exímio 

cuidado com seu vocabulário, tornando suas palavras acessíveis ao mesmo tempo aos eruditos 

e às pessoas mais incultas, o que fazia propositadamente com vistas a possibilitar o alcance e 

utilidade prática de suas mensagens por quem quer que fosse que as lesse.  

 Já a característica do equilíbrio é demonstrada na forma coerente como a autora 

abordou em seus escritos os temas do bem e o mal, as contingências de tempo (passado, 

presente e futuro) e de espaço, e a distinção entre princípios e regras. Suas críticas e oposições 

foram sempre feitas de maneira respeitosa, que cria ser a postura apropriada a ser 

demonstrada por todo cristão, mesmo em assuntos polêmicos e ocasiões de discordância. 

Refletia sempre antes de falar, e ao fazê-lo, enriquecia suas palavras, tornando-as argumentos 

fundamentados nas informações consideradas confiáveis, disponíveis em seu tempo. 

Considerava sempre os dois ou mais aspectos envolvidos numa controvérsia para então 

examiná-los à luz da Bíblia, e só então emitir seu parecer argumentativo acerca dela, o que 

fazia sempre demonstrando equilíbrio de análise e decisão fundamentada acerca do assunto. 

 Outra característica de seus escritos, a contextualização, foi demonstrada duplamente 

pela autora em seus trabalhos. Primeiro, na atenção dada por ela à contextualização do texto 

bíblico com vistas à sua melhor compreensão dentro de seu próprio contexto 

(contextualização na Bíblia), e segundo, no fato de contextualizar os princípios ensinados 

nestes textos bíblicos para os seus dias, procurando torná-los pertinentes para o ambiente 

social no qual viveu e escreveu (contextualização da Bíblia). 

Atenta à questão da contextualização, Ellen pôde exercer com vigor o protesto 

incondicional a inúmeras práticas sociais de sua época, nas quais via aberta incompatibilidade 

com a proposta bíblica da vida cristã, notadamente quanto à temática da liberdade. Mas, fosse 

falando ou escrevendo, sempre o fazia de forma contextual, descobrindo, explicando e 

criticando a descontextualização e o desprezo aos princípios atemporais e aespaciais contidos 

nas Escrituras Sagradas que entendia ser incoerências evidentes na prática cristã de seus dias. 
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Ellen tinha consciência de que “o texto fora do contexto se torna pretexto”. E embora fossem 

muitos os autores e religiosos de seu tempo que assim agiam, ela não compactuava com tal 

prática, que entendia ser um desserviço para a cristandade. 

 Além de suas características literáriasjá citadas, a autora formulou suas obras 

fundamentada na observância incondicional do que se conhece hoje como o método de 

interpretação bíblico-histórico. Para Ellen, a Bíblia era considerada como a regra absoluta de 

fé e prática cristã, e deveria ser interpretada a partir de sua literalidade e historicidade textual. 

Para a autora os relatos bíblicos deveriam ser considerados reais, e seus desdobramentos 

compreendidos no plano da história humana. Para ela, a Bíblia explica a história, e esta 

confirma o relato bíblico profético. 

Na sua visão, essa compreensão não prescindia da racionalidade, já que há inúmeras 

evidências racionais para se ter fé, mas não admitia que a fé fosse condicionada pelos limites 

da razão humana. Para ela, a razão acompanha a fé, emprestando a esta o parâmetro de 

equilíbrio necessário para sua manifestação, mas curva-se frente a ela, não podendo explicá-la 

ou condicioná-la.  

 E, por fim, é possível identificar nos escritos da autora a característica da 

sistematicidade. Ellen White demonstrou em seus próprios escritos sua adesão incondicional 

ao método sistemático de leitura e compreensão da Bíblia. Ela cria, ensinava e praticava o 

estudo de um assunto ou tema em observância cuidadosa a todos os textos que a respeito de 

tal temática constasse nas Escrituras Sagradas. Não admitia o uso isolado de textos 

relacionados ao mesmo tema, vendo tal prática como contrária ao método usado pelos 

próprios autores bíblicos em seus escritos. Cria que tal costume era um ato de má fé e 

irresponsabilidade eclesiástica de muitos exegetas, hermeneutas ou mesmo líderes religiosos, 

os quais, ao longo da história da cristandade, interpretaram, ensinaram e aplicaram textos 

bíblicos de forma descontextualizada, levando multidões a posturas extremadas ou omissas 

em matéria de compreensão e prática doutrinária. Ellen via a questão da sistematização como 

medida efetiva e necessária para compreensão acertada de um assunto em si mesmo e de sua 

relação com os outros temas bíblicos. 

 Enfim, a produção literária de Ellen White é ampla e sua compreensão requer 

preliminarmente o estudo de suas características. É somente na compreensão de como ela fez 

teologia que se chega à compreensão da teologia feita. Quando se entende seu modo de 

pensar, seu sistema teológico e suas linhas de raciocínio, se pode chegar ao estudo equilibrado 

de suas perspectivas e propostas, resultando daí a acertada compreensão, interpretação e 

aplicação de seus escritos. E, talvez, o passo mais importante nessa empreitada seja o desafio 
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de sistematizar o seu pensamento, o que possibilita a definição dos fundamentos teológicos a 

partir dos quais ela trata cada um dos inumeráveis temas desenvolvidos, a exemplo da 

liberdade cristã. 

 

 

4 O DESAFIO DA SISTEMATIZAÇÃO: O ELEMENTO METODOLÓGICO 

QUE FAZ A DIFERENÇA 

 

 

 Depois de se ter estudado quem foi Ellen White, os principais fatos que influenciaram 

sua perspectiva de vida e as características essenciais de sua produção literária, o quarto passo 

importante para a compreensão de suas perspectivas temáticas é o estudo da estruturação de 

seu pensamento. Todo autor tem um ponto de partida e um ponto ao qual quer chegar, na 

busca de concluir uma ideia e acerca dela propor algo a seus leitores. Entre esses dois pontos 

há uma linha de raciocínio lógico que se compõe de inúmeros conceitos, formulados a partir 

de ideias próprias e/ou de outros autores, os quais, uma vez combinados e organizados, 

formam o sistema, o mapa lógico usado para propor uma teoria e justificar a prática por ela 

proposta. É o raciocínio estruturado de um pensamento central que se desdobra em temas a 

ele conexos. 

 A compreensão dessa estruturação é de suma importância, pelo fato de ser ela o 

conteúdo que revela “o quê”, “como” e “porque” do pensamento formulado. Tal estrutura 

mostra como o pensamento foi construído e quais as relações e combinações de tipologias, 

categorias, conceitos e sequências de raciocínio que foram usadas pelo autor. Seu estudo 

permite compreender ainda o método e as chaves de leituras empregadas, permitindo ao 

intérprete uma compreensão mais acertada acerca do pensamento originalmente proposto.  

 Embora a abordagem feita pelo pesquisador continue sendo uma interpretação do 

pensamento do autor estudado, é possível se aproximar mais da proposta inicial deste último à 

medida que se vale da compreensão de como ele organizou seu pensamento. O conteúdo 

esboçado na produção literária estudada pode ser mais bem interpretado quando analisado 

tanto de forma geral (que abarca o estudo da relação de um tema com outro) quanto de forma 

específica (quando aprofunda o estudo de um único tema), mas abarcando tudo o que foi 

pontuado acerca deles. Tal método possibilita o equilíbrio interpretativo, argumentativo e 

aplicativo do pensamento e propostas teológicas do autor pesquisado. Sem atentar para tais 



134 

 

cuidados, o pesquisador não consegue apreender com exatidão a proposta dita ou escrita pelo 

autor, e o resultado negativo será suportado pelo leitor final, que corre o risco de ter nas mãos 

material inadequado para exame, o que infelizmente ocorre com frequência. 

 E é fato que a compreensão dessa estruturação nem sempre será tarefa fácil, já que 

muitos autores não mapearam, por si mesmos, a estruturação de seu pensamento, deixando 

aos seus pesquisadores e leitores tal tarefa. Nem sempre quem escreve demonstra com clareza 

e de forma pontual como o pensamento argumentado está estruturado e como se vincula a 

outros temas conexos. Ou seja, ao escrever, nem sempre o autor ou autora, como é o caso de 

Ellen White, se preocupou em demonstrar a sistematização lógica de seu pensamento. Mas, 

mesmo que não o faça de forma pontual e explicativa, cabe ao pesquisador de sua produção 

literária tal tarefa, a qual deve ser empreendida ao mesmo tempo como forma de contributo ao 

legado literário pesquisado, e como meio de facilitação de sua compreensão por parte dos 

leitores aos quais se pretende alcançar. 

 Ao apresentar uma proposta de estruturação do pensamento do autor, tornando-o mais 

claro para outros que quiserem compreendê-lo, o pesquisador possibilita também a definição 

de uma proposta metodológica a mais de como esse autor pode ser estudado daí por diante. Se 

o autor se valeu de uma dada metodologia para produção de seus escritos, torna-se evidente 

que o estudo, a compreensão e a aplicação de suas ideias com o uso de tal método, a partir de 

sua constatação, facilitará sua compreensão e evitará equívocos interpretativos dos conteúdos 

por ele/a deixados. É uma tentativa de se refazer o caminho metodológico feito pelo/a autor/a 

com vistas a compreender a hipotética rota necessária para se chegar aonde ele/a chegou. 

Conforme se afirmou anteriormente, se o autor não está mais presente para explicar por si 

mesmo qualquer ponto supostamente obscuro do conteúdo de seus escritos, o pesquisador de 

suas obras tem a obrigação ética de tentar mapear primeiramente a teologia sistemática desse 

autor, e a partir dela contar com uma proposta de mapa estrutural para a leitura equilibrada 

dele. 

 Para exemplificar o que se está pontuando, basta imaginar alguém que escreve usando 

lentes de cores diferentes de acordo com o conteúdo do que está registrando, com vistas a 

enriquecer o sentido do que se está documentando e melhor transmitir a sua proposta de 

compreensão do conteúdo apresentado. Se ao empreender a leitura de tais materiais o leitor 

não tiver ideia de quais lentes foram usadas, ou mesmo insistir em reler o conteúdo sem estar 

consciente de como essas lentes foram alternadas, jamais conseguirá apreender com o mínimo 

de aproximação o que o autor tinha diante de si, tampouco o real significado do que foi 

proposto e registrado por ele. Numa situação como essa, a reação mais comum é a 
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incompreensão do que foi argumentado e proposto pelo autor, o que frequentemente leva os 

mais apressados à rejeição, crítica e campanha prejudicialmente preconceituosa e 

discriminatória quanto a conteúdos que nem sequer foram adequadamente estudados e 

devidamente compreendidos.  

 O fato, no entanto, de o autor ter usado uma ou outra lente e assim ter enxergado o 

mundo de determinada cor, promovendo a adesão a tal colorido, não significa que todos os 

seus pesquisadores e leitores tenham que concordar com sua proposta. Mas significa que 

ambos os grupos têm a obrigação ética e acadêmica de identificarem tais lentes e conseguirem 

enxergar o mais aproximadamente possível o colorido visto pelo autor, para só então 

compreenderem as razões e contornos de suas propostas. Só assim estarão em condições de 

fazer seu próprio juízo quanto às argumentações e propostas decorrentes do uso de tais lentes. 

Sem compreender a dimensão contextual e proposital do autor, o crítico literário, seja ele 

pesquisador, seja leitor, ainda que esteja bem intencionado, não está legitimado a emitir sua 

opinião ou mesmo reproduzir opiniões de terceiros que, da mesma forma e pela mesma razão, 

não estejam familiarizados com a metodologia e estruturação do conteúdo lido. 

 Assim, alguém pode perguntar: então como se deve compreender o pensamento de um 

autor? A proposta é começar descobrindo e avaliando a forma como seus escritos se 

estruturam, ou seja, sua sistematização. Todos os autores se valem, consciente ou 

inconscientemente, em maior ou menor grau, de um sistema estrutural para formulação e 

explicação de suas ideias. Esse sistema demonstra qual era a cosmovisão do autor e como ele 

pensava cada tema da vida em si mesmo e de forma mais amplamente relacionado a outros. 

Quando se compreendem ao menos os principais elementos que compõem esse sistema e 

como eles foram ligados um ao outro, finalmente chega-se ao mapa que deve guiar a 

compreensão das propostas do autor em cada tema específico por ele trabalhado.  

 Convém relembrar que os elementos de construção de um pensamento teológico são: a 

forma de estruturação, os fundamentos (ou pressupostos), o(s) método(s) e a(s) chave(s) de 

leitura(s). Esses elementos formam a base sobre a qual o autor constrói sua argumentação e 

suas propostas. É a engrenagem que dá sentido aos conteúdos teológicos escritos por ele. Essa 

cadeia de elementos que se ligam pode ser resumida no seguinte texto:  

 

Quanto ao conteúdo, toda teologia se apresenta a partir de uma estrutura, um 

ou mais métodos, um ou mais fundamentos, e uma ou mais chaves de leitura. 

Objetivam, respectivamente, demonstrar “o que” tal teologia pretende, 

“como” o fará e “por que” o quer de tal maneira. [...] Quanto à estrutura, a 

teologia pode ser sistemática ou temática; quanto ao método, pode ser 

alegórico, bíblico-histórico ou crítico-histórico; quanto ao fundamento, pode 



136 

 

ser exclusivamente bíblico ou misto; e quanto à chave de leitura, pode 

assumir inúmeros vieses a depender da ênfase dada pelo teólogo.
436 

 

 No caso de Ellen White, seus escritos demonstram uma teologia que pode se chamar 

de Teologia Integral, a qual se apresenta cuidadosamente singular e abrangente no tocante à 

sua estruturação, método, fundamento e chaves de leitura. A integralidade de seus escritos se 

evidencia pela estruturação sistemática deles – embora não feita pela autora nos padrões 

acadêmicos hoje conhecidos – pela metodologia bíblico histórica, pela fundamentação 

protestante (tota e sola escriptura) e pelo uso de chaves de leitura contextualizadas ao texto 

bíblico. Portanto, afirmar a integralidade de sua teologia é concordar que ela se enquadra na 

seguinte configuração estrutural: 

 

Teologia Integral significa uma teologia estruturalmente sistemática 

(dedutiva e tendo Deus como ponto de partida), metologicamente bíblico-

histórica, fundamentalmente baseada nos princípios da sola scriptura e tota 

scriptura, além de cuidadosa e tematicamente equilibrada no uso de suas 

chaves de leitura. Sistemática por pretender a articulação equilibrada de 

“todos” os temas que compõem os fundamentos teológicos da fé cristã, 

bíblico-histórica por fazer-se a partir da exclusividade bíblica textual 

(literalmente natural, contextual e historicamente válida), fundamentada por 

sua vez nas premissas protestantes da exclusividade e totalidade das 

Escrituras, cujas chaves de leitura devam observância estrita ao princípio do 

equilíbrio, da pertinência e se sujeitem ao texto bíblico integral, com vistas a 

estabelecer a norma cristã em matéria de teologia, fé e prática.
437 

 

 As configurações dos elementos mencionados acima fazem da teologia de Ellen White 

uma teologia sistemática por excelência. Embora não produzida segundo os padrões 

acadêmicos atuais de sistematização, seus escritos são triplamente sistemáticos em sua 

essência. Primeiro, porque a autora foi sistemática ao estudar a Bíblia e interpretá-la em seu 

tempo; segundo, porque ela foi sistemática em seu raciocínio de formulação de suas 

perspectivas teológicas; terceiro, porque essa permanece sendo a forma mais adequada para 

estudo e compreensão de seus escritos. Desta maneira, mesmo não seguindo os padrões 

acadêmicos de seu tempo, a autora usou o raciocínio sistemático ao construir e expressar suas 

perspectivas temáticas, embora seus escritos nem sempre o demonstrem de maneira explícita. 

Contudo, a sistematização de sua teologia torna-se perceptível num estudo mais atento 

de seus escritos. Suas linhas de raciocínio sistemáticas, uma vez notadas, permitem a 
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identificação e entendimento das conexões temáticas que julgava serem as mais relevantes 

para a cristandade. Por essa razão, o mesmo método sistemático usado pela autora, tanto para 

estudo da Bíblia quanto para produção de seus próprios escritos, continua sendo o mais 

apropriado para se fazer o estudo de sua produção literária. Esse método implica selecionar os 

temas que ela julgou de maior relevância (mais recorrentes), estudar de forma contextualizada 

todas as abordagens desses temas em seus escritos, e por último compreender a conexão 

lógica feita entre eles. Essa prática sintetiza de forma clara o roteiro usado pela autora na 

produção de sua teologia, permanecendo ainda hoje um caminho seguro e adequado para o 

entendimento de suas próprias perspectivas por parte de seus leitores. 

 Em síntese, neste primeiro capítulo procurou-se fazer um resumo da vida de Ellen G. 

White nos seus aspectos pessoal, social e religioso, bem como dar uma ideia acerca da sua 

produção literária e da importância da sistematização de seu pensamento para compreensão de 

sua tratativa temática acerca da liberdade cristã. Mostrou-se que de todos os episódios vividos 

por Ellen ao longo de sua vida, a pedrada que levou aos nove anos de idade, a exclusão de sua 

família da Igreja Metodista e o desapontamento religioso de 1844 parecem tê-la 

impressionado pessoalmente com mais intensidade, influenciando sua perspectiva de vida, 

inclusive quanto à liberdade. Evidenciou-se ainda que, além do impacto de tais agressões de 

natureza física, emocional e espiritual, pessoalmente por ela sofrido, algumas ocorrências de 

seu tempo, tais como a guerra civil americana, o racismo, o urbanismo, o industrialismo 

selvagem, a intemperança generalizada, as diversões degradantes, o imoralismo social, o 

estilo de vida desumano, o utilitarismo pedagógico, as desigualdades sociais, as muitas 

ideologias dominantes, dentre outras práticas, como a perseguição e intolerância religiosa, 

também a impressionaram fortemente, por evidenciarem uma filosofia de vida e um modo de 

liberdade que ela cria serem contrários ao exemplo de Jesus Cristo. 

Todos esses episódios evidenciaram o choque muitas vezes existente entre modelos 

distintos de liberdade que emergem na modernidade, bem como a tensão entre a liberdade dos 

poucos e a liberdade dos muitos. Tais realidades contribuíram para que Ellen dedicasse mais 

atenção acerca do tema e seus desdobramentos conflituosos, passando a confrontar o modelo 

moderno de liberdade com o que entendia ser o modelo de liberdade proposto pelo exemplo 

de Cristo, conforme registrado na Bíblia. Tal perspectiva e proposta da autora será adiante 

chamada Teologia do Compromisso, cuja compreensão demanda primeiramente uma noção 

da sistematização de seu pensamento teológico, o que será objeto de estudos no capítulo 

seguinte.    
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CAPÍTULO II – ELLEN G. WHITE E A PROPOSTA DE UMA 

TEOLOGIA INTEGRAL 

 

 

 Depois de estudar no primeiro capítulo quem foi a autora, os fatos que mais 

influenciaram sua perspectiva teológica e a conveniência metodológica de se estudar seu 
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pensamento de forma sistemática, este capítulo terá como conteúdo uma abordagem dos 

fundamentos gerais do seu pensamento teológico, o qual permeia toda a sua obra. Visa dar ao 

leitor uma ideia acerca de como foi estruturada e construída a teologia da autora e os teóricos 

anteriores que podem ter influenciado seu pensamento quanto ao tema da liberdade. Procurará 

assim identificar os fundamentos teóricos a partir dos quais ela pensava inúmeros temas, a 

exemploda liberdade na perspectiva cristã, que é objeto do exame proposto. 

Para facilitar tal compreensão, o método usado para desenvolver a pesquisa foi o 

dedutivo (do geral para o específico). Por essa razão, este capítulo objetiva dar uma visão 

geral do pensamento teológico integral da autora em nível mais amplo, cuja estruturação 

servirá de guia para compreensão do tema específico da liberdade e seus desdobramentos. Em 

resumo, buscar-se-á mostrar a cosmovisão da autora, a qual fixa os pontos cardeais de seu 

pensamento, apontando as diretrizes de sua perspectiva e definindo as limitações da 

abordagem temática por ela feita, inclusive quanto à liberdade.  

Para tanto, o primeiro passo é a revisão de literatura da autora, e revisando o acervo de 

sua autoria, logo se percebeu o seu volume e complexidade. À vista de tal constatação, a 

abordagem do tema teve de se limitar às obras e trechos que guardam pertinência mais direta com 

o tema objeto da pesquisa, embora tenha havido o cuidado de não deixar de lado as possíveis 

conexões temáticas que possibilitam mapear suas linhas mestras de desenvolvimento teológico. 

Como a autora não sistematizou seus escritos de forma didática, as temáticas por ela abordadas 

aparecem muitas vezes de forma esparsa em seus escritos, o que reclama atenção redobrada quanto 

à necessidade de contextualização de cada texto deixado, verificando também suas convergências e 

relações, tornando assim mais claros os raciocínios sistemáticos que motivaram suas perspectivas. 

Por ter deixado dezenas de milhares de páginas escritas em setenta anos de intensa 

dedicação à produção literária, não seria possível revisar e aprofundar o exame de todo o referido 

acervo quanto ao tema ora proposto. Deve-se, por isso, reconhecer de antemão que, ainda que o 

presente tenha por objetivo compreender a perspectiva de liberdade da autora, não tem a pretensão 

de esgotar o referido tema. Contudo, não obstante as limitações inerentes a todo estudo acadêmico 

do gênero teológico, a tarefa empreendida poderá dar sua contribuição para a finalidade proposta. 

Para isso, começará apresentando uma proposta de sistematização do pensamento teológico da 

autora, conforme se verá adiante. 

 

 



140 

 

1 UMA PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO 

 

 

Para se estudar o tema da liberdade no pensamento de Ellen White, é importante 

considerar algumas constatações preliminares básicas quanto à sua teologia. Ao se revisar em sede 

preliminar a parte de sua literatura pertinente ao tema, logo se perceberam três linhas mestras de 

sistematização do pensamento dela. Essas linhas serão tratadas neste trabalho, respectivamente, 

como Teologia Integral, Teologia do Compromisso e Teologia da Cruz, diretrizes cuja 

compreensão é imprescindível para se entender a perspectiva sistemática a partir da qual ela tratou 

o tema da liberdade. Cabe, portanto, esclarecer ao leitor que Ellen White não sistematizou seus 

escritos de forma didática. No entanto, é nitidamente perceptível um sistema constituído de três 

linhas mestras diretivas que embasam todo o seu raciocínio teológico. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que essas três linhas mestras de sistematização 

teológicas são os diretrizes referenciais fundamentais identificadas em sua literatura, as quais 

servem de guia teórico para compreensão da estruturação e tratativa dos inúmeros temas 

desenvolvidos por ela. Essas se podem denominar linhas teóricas de base, ou seja, as diretrizes ao 

mesmo tempo construtivas e interpretativas, possíveis de serem identificadas nos conteúdos 

deixados em seus escritos. Uma vez compreendidas, possibilitam a interpretação mais coerente da 

proposta dela quanto aos inúmeros temas por ela desenvolvidos. Cabe, portanto, esclarecer cada 

uma dessas linhas referenciais identificáveis em seus escritos: 

 

 

 

1.1 Primeiro Sistema: Teologia Integral
1
 

 

 

Identifica-se como Teologia Integral a sistematização do pensamento geral da autora 

quanto às razões da existência humana e de sua vocação para a liberdade. É a sua cosmovisão que 

busca responder ao “porquê” da vida e da liberdade. Essa perspectiva permeia toda sua teologia e 

                                                 
1
 A expressão “Teologia Integral” aqui usada não se confunde com “Teologia da Missão Integral”. Esta tem seu 

foco na integralidade apenas do tema da missão evangélica, não sendo seu objeto de preocupação a 

integralidade dos demais temas que compõem o sistema teológico fundamental da fé cristã, ou mesmo a 

conexão da missão a estes demais temas. Para que não haja confusão de ambas as teologias, optou-se por 

utilizar o termo “integralógico” para significar o viés essencial e formal da teologia integral de Ellen White, 

termo esse que será objeto de esclarecimentos mais adiante. 
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serviu de base para as tratativas dadas por ela aos demais temas que aparecem em seus escritos. Ao 

primar pela integralidade temática, sua preocupação era evitar parcialidades interpretativas que 

potencialmente pudessem comprometer o sentido dos temas que aparecem nas Escrituras. Por isso, 

pode-se afirmar que sua Teologia Integral é muito mais do que uma teologia da integralidade 

humana, embora também a abarque. É a consideração teológica da combinação do trinômio Deus, 

Homem e Plano da Salvação, cada qual compreendido em sua respectiva integralidade. 

Esse trinômio forma, em sua teologia, um sistema de base para a tratativa e compreensão 

de outros tantos temas. Ela relaciona tais integralidades propondo, dentre outras coisas, a dimensão 

da relação Deus-Ser Humano e Ser Humano-Ser Humano, explicando a indivisibilidade da alma 

humana e reconhecendo a relação de interdependência dos âmbitos existenciais: espiritual, mental 

(psicoemocional) e físico. É dessa cosmovisão básica de vida e de mundo que deriva a percepção 

da autora quanto à dimensão da liberdade e suas razões justificativas enquanto uma das mais 

importantes necessidades essenciais da integralidade humana. Tal cosmovisão perpassa toda a sua 

teologia, inclusive os demais raciocínios que serão chamados adiante de Teologia do Compromisso 

e Teologia da Cruz, formando as três um grande sistema interpretativo a partir do qual se 

desenvolve toda a sua perspectiva da liberdade cristã. 

 Para melhor compreensão do que ora se chama de Teologia Integral, pode-se esquematizar 

o pensamento da autora quanto a esse referencial na seguinte linha imaginária: Deus (O Pai, O 

Filho e O Espírito Santo), que é Criador, Redentor e Mantenedor → que opera “em favor”, “no” e 

“por meio do” Homem (que é Espírito, Mente, Corpo) → fazendo-o por meio do Plano Salvífico, 

cujas etapas são reconhecidas como Justificação, Santificação e Glorificação. Em resumo, afirma-

se a integralidade da Divindade, que alcança a integralidade humana, por meio da integralidade do 

processo redentivo. 

1.2 Segundo Sistema: Teologia do Compromisso 

 

 

Identifica-se como Teologia do Compromisso a sistematização do pensamento da autora 

quanto ao “o que” é a liberdade cristã e como ela ocorre “no” ser humano. Espelha a perspectiva da 

autora quanto ao próprio conceito essencial da liberdade em sua aplicação cristã de vertente 

protestante. Trabalha a partir da cosmovisão da Teologia Integral já referida, com ela 

fundamentando a compreensão bíblica do tema da liberdade cristã a partir da relação sistematizada 

dos conceitos de Amor Original, Redenção, Liberdade, Gratidão, Compromisso, Serviço e Amor 

Derivado.  
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 Para melhor compreensão dessa linha de raciocínio chamada de Teologia do 

Compromisso, pode-se esquematizar o roteiro do pensamento da autora na seguinte linha 

imaginária, em forma de elo, que se desdobra da seguinte forma: Amor Original → Redenção → 

Liberdade → Gratidão → Compromisso → Serviço → Amor Derivado. Nos escritos da autora, 

podem-se identificar dois tipos de amor: o original e o derivado. O primeiro só é encontrado em 

Deus, e o segundo no ser humano. Deus “é”, enquanto o homem pode ou não “estar” em amor. 

Esses desdobramentos serão mais bem compreendidos quando a Teologia do Compromisso for 

tratada no capítulo seguinte. 

 

 

1.3 Terceiro Sistema: Teologia da Cruz 

 

 

Identifica-se como Teologia da Cruz a sistematização do pensamento da autora quanto ao 

“como” a liberdade cristã ocorre “através”, “por meio” do ser humano e quais são seus resultados 

práticos para toda a vida humana, expressos no serviço abnegado de amor a Deus e aos demais 

seres criados. A autora trabalha a partir da cosmovisão da Teologia Integral já referida, 

fundamentando a compreensão bíblica do tema da liberdade cristã, conforme detalhado na 

Teologia do Compromisso, explicando e propondo a forma de realização e os seus resultados em 

sua Teologia da Cruz, esta última apresentada como medida de validação de tal liberdade.  

 Para melhor compreensão da Teologia da Cruz, segundo se percebe na perspectiva da 

autora, pode-se resumir tal pensamento enquanto Serviço Abnegado do Amor Cristão, 

compreendido a partir de seus Fundamentos, Dimensões, Resultados e Desafios. E considerado 

o fato de que outros teólogos também se valeram da terminologia “Teologia da Cruz”, como é o 

caso de Lutero, a Teologia da Cruz segundo o entendidimento de Ellen White será adiante 

chamada de Teologia do Discipulado, com vistas a fazer distinção de sua tratativa quanto ao tema, 

em relação à que foi dada pelo reformador, cujo pensamento também será objeto de exame adiante. 

Dos três sistemas teóricos de base acima mencionados, a Teologia Integral será objeto de 

exame mais detalhado neste capítulo. Já a Teologia do Compromisso será objeto de exame 

detalhado no capítulo seguinte, ficando a Teologia do Discipulado (ou da Cruz) para se examinar 

no capítulo final. 

Ao se analisar o tema da Liberdade a partir dessas três linhas de raciocínio, percebe-se, ao 

menos em parte, certa aproximação da perspectiva de liberdade da autora em relação às 

perspectivas de Martinho Lutero e John Wesley, teólogos que a antecederam e cujos pensamentos 
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a influenciaram. Embora cada qual tenha tratado o tema de forma peculiar, suas tratativas 

convergem no tocante à realização da liberdade no contexto do serviço. Nesse sentido, Lutero 

enfatiza a liberdade cristã no serviço de fé, enquanto Wesley a enfatiza no serviço solidário. Essas 

premissas, em seu conjunto, são percebidas com clareza na proposta de Ellen White. 

Em reconhecimento à coerência que uma abordagem cronológica empresta ao estudo de 

qualquer tema, o estudo da liberdade proposto começará sua tarefa por Martinho Lutero. 

 

 

2 LUTERO: TODA A BÍBLIA E SOMENTE A BÍBLIA 

 

 

2.1 Falando de Liberdade 

 

 

Martinho Lutero, o grande reformador alemão, nasceu aos 10 de novembro de 1483 

em Eisleben, e viveu até 18 de fevereiro de 1546, quando morreu na mesma cidade alemã.
2
 

Durante sua vida, foi responsável pela produção de profícua obra teológica
3
, a qual é 

reconhecida como sendo o embrião teórico que fundamentaria o movimento de Reforma 

Protestante que se seguiria para além de seus dias. 

Embora o título de Teologia Reformada tenha sido atribuído às obras de João Calvino, 

Martinho Lutero foi o responsável pelo movimento de retorno ao estudo e compreensão das 

Escrituras, numa época em que o humanismo dava seus primeiros passos enquanto filosofia 

que legava as Escrituras a um segundo plano, ao mesmo tempo em que no âmbito religioso a 

Igreja Romana se impunha violentamente como autoridade infalível e inquestionável em 

matéria de fé. O discurso de uma liberdade ilimitada e com base humanista de um lado, e do 

outro o discurso de uma religiosidade opressora, que insistia em suprimir toda e qualquer 

liberdade no âmbito da Palavra, formaram o contexto polarizado provocativo para a discussão 

do tema. 

                                                 
2
 LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter Altmann e Roberto H. Pich. 

1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, fornece nas p. 389-390 uma cronologia detalhada acerca da vida, obras 

e principais fatos que marcaram a vida do reformador. 

3
 Conf. LIENHARD, ibid., p. 95-96, não se tem ideia do alcance e dimensão das obras de Lutero, mas suas 

edições dão uma ideia: “Durante a vida de Lutero houve em torno de 4.000 edições ou reedições de suas 

diversas obras.” Obras essas que ganharam o mundo religioso da época. Além disso, é informa-se na p. 263 

que o legado de Lutero “abrange hoje uma centena de volumes [...] abrangendo mais de 600 títulos diferentes.” 
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Nesse ambiente, Lutero elabora e desenvolve sua teologia tratando de inúmeros temas 

de interesse da Reforma, dentre eles o tema da liberdade na sua perspectiva bíblico-cristã. 

Lutero trata do assunto não somente, mas principalmente em três textos reconhecidos como 

de sua autoria:  

 

o À Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da Melhoria do Estamento Cristão, cujo 

conteúdo, redigido no início de 1520 e publicado em agosto do mesmo ano, trata de forma 

indireta da temática liberdade.
4
 Neste texto, embora Lutero trate de inúmeros assuntos, 

quase todos eles têm como pano de fundo a crítica à forma como a sociedade alemã, dita 

cristã, via a liberdade. A observação de tal sociedade o levou a apontar sua prática como 

expressamente contrária à proposta bíblica de liberdade. Para o reformador, a vida 

cotidiana dos alemães denunciava sua adesão ao modelo de liberdade contrário a três 

elementos essenciais do cristianismo: a fé simples, as Escrituras Sagradas e o sacerdócio 

universal
5
 ao qual todos os crentes no Evangelho são chamados. Sua crítica começou por 

denunciar que o modelo de liberdade de seus dias, a seu ver, distorcia tais realidades da 

vida cristã. Nesta obra, o reformador evidencia sua percepção de uma crise generalizada 

de liberdade que afetava todos os âmbitos da vida social de então. Destaca assim o fato de 

a liberdade estar comprometida no meio social. Tal sentimento o leva a propor reformas 

de natureza social, política e religiosa
6
, as quais, a seu tempo, afetariam diretamente a 

ideia e prática da liberdade nos âmbitos individual e coletivo.   

 

o Prelúdio Acerca do Cativeiro Babilônico da Igreja, cujo conteúdo, publicado em 6 de 

outubro de 1520
7
, seguindo a linha do texto anterior já citado, também trata da temática da 

liberdade de forma indireta. Nele, embora Lutero trate acerca dos sacramentos da Igreja 

                                                 
4
 O inteiro teor do texto pode ser lido em LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras 

selecionadas, v. 2, O Programa da Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et 

al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 277-340. 

5
 Comentando a obra, LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter 

Altmann e Roberto H. Pich. 1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, p. 79, pontua: “Mais além do caráter um 

pouco bizarro da obra, aparecem nela os grandes princípios de Lutero: o primado da fé, o sacerdócio universal, 

a autoridade da Escritura”. 

6
 LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter Altmann e Roberto H. Pich. 

1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, p. 83, afirma quanto às propostas de Lutero nesse texto: “Com efeito 

algumas pessoas iriam assumir as reformas sociais e políticas propostas por Lutero e negligenciariam o que 

para ele era o essencial, a saber, uma volta da cristandade à Sagrada Escritura e à fé.” 

7
 O inteiro teor do texto se pode ler em LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras 

selecionadas, v. 2, O Programa da Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et 

al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 341-424. 
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(eucaristia, batismo, penitência e outros sacramentos)
8
, seu pano de fundo foi criticar a 

forma como a Igreja via a liberdade e a manipulava por meio de líderes e instituições 

religiosas de seu tempo. Dito de forma mais clara, neste texto o reformador trata ao 

mesmo tempo da liberdade “na” Palavra e “da” Palavra. Quanto à primeira, chama a 

atenção da Igreja ao dever de interpretar corretamente a Palavra segundo ela mesma. 

Quanto à segunda, chama atenção quanto ao dever da da Igreja de ensinar e agir tão 

somente conforme a Palavra.
9
 Nesse texto, destaca o fato de a liberdade da Palavra estar 

comprometida em razão do mau uso da liberdade da Igreja ao interpretar a Palavra e ao 

agir supostamente com base nela. E, oportunamente, chama a Igreja e seus líderes à 

responsabilidade por tal situação. Em seu comentário introdutório a esse texto, Martin N. 

Dreher afirma que “o escrito todo fala de liberdade”
10

. Acrescenta ainda que, para Lutero, 

toda a Igreja (o corpo de cristo formado pelos crentes) havia perdido sua liberdade em 

razão da tirania de seus próprios líderes
11

, os quais deveriam zelar devidamente pela 

garantia da liberdade segundo a Palavra.No entendimento do comentarista, ao escrever o 

texto, Lutero defendeu que “a liberdade tem que ser restabelecida”
12

. Para isso, a 

liberdade dos crentes deveria ser respeitada pela liberdade dos sacerdotes e vice-versa, já 

que ambas as liberdades faziam parte da própria liberdade da Igreja, realizável segundo a 

Palavra. Em seu protesto mais veemente, o reformador pontua que a liberdade da Igreja 

não está acima da liberdade de consciência de cada crente.
13

 

                                                 
8
 LIENHARD, op. cit., p. 83, explica que neste texto Lutero “não admitiu mais do que três sacramentos no 

sentido restrito do termo, o batismo, a penitência e o pão (eucaristia); um pouco mais adiante, abordou as 

razões pelas quais teria abandonado os outros quatro, ou seja, a confirmação [ou crisma], o matrimônio, a 

ordem [ou ordenação] e a extrema-unção”. 

9
 Ibid., p. 75, pontua que Lutero destacou “[...] notadamente a reforma das escolas e universidades, a fim de 

preparar os ministros do evangelho para o estudo da Escritura. Lutero haverá de evocar também nesse tratado 

de alhures a necessidade de a Igreja renunciar a suas pretensões de poder, para tornar-se simples em seu estilo 

de vida e em sua presença entre as pessoas, para dar lugar à palavra, à sua autoridade e à sua ação.” Desde o 

texto anterior dirigido à nobreza da nação o reformador já vinha criticando a postura da Igreja quanto ao 

impacto de seu exemplo em relação aos rumos de liberdade da sociedade. Além disso, Lutero já vinha 

firmando o princípio da Sola Scripturacomo fundamento para a compreensão e prática cristã dos inúmeros 

temas religiosos dos quais trataria com mais profundidade, dentre eles a questão da liberdade cristã. 

10
 LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 343. 

11
 LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 342. 

12
 Ibid., p. 342. 

13
 Em seu comentário introdutório ao texto de Lutero, conforme se encontra em LUTERO, ibid., p. 342, Martin 

N. Dreher informa que o reformador destaca com veemência a liberdade cristã da consciência, pela qual 
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o Tratado Acerca da liberdade Cristã, cujo conteúdo, escrito em princípios de 1520, teve 

nove edições publicadas em alemão e três em latim no decorrer do mesmo ano.
14

 Trata da 

liberdade enquanto bem fundamental do cristão, a qual deve ser compreendida segundo a 

Bíblia, que a relaciona à fé e ao amor. Enquanto no primeiro texto o viés foi mais geral, 

social, e no segundo foi mais eclesiástico, neste texto o reformador deu enfoque mais 

essencial e individual ao tema. Talvez sua intenção fosse eliminar possíveis distorções 

advindas da má interpretação dos dois primeiros textos, evitando-se o uso de seus escritos 

para legitimação de eventuais excessos de liberdade, o que nem de longe havia sido sua 

intenção ao promover a liberdade cristã. Neste texto, o reformador coloca a liberdade em 

exame no plano da fé e das relações, tratando das dimensões interior e exterior da 

liberdade na vida cristã.
15

 O texto é um refinado apelo a um modelo de liberdade segundo 

o que Lutero entendia ser a perspectiva bíblica para o tema.  

 

 Percebe-se assim que no primeiro texto o reformador tratou do tema da liberdade na 

perspectiva social, com vistas a alcançar o público em geral.
16

 Já no segundo, o seu público-

alvo foram os líderes e as instituições cristãs de seu tempo, razão pela qual tratou do tema na 

perspectiva eclesiástica.
17

 E no terceiro texto seu apelo foi dirigido diretamente a cada cristão, 

individualmente mesmo, com vistas a chamar cada um para a responsabilidade de reflexão e 

adequação do sentimento interior de fé e da prática exterior de sua prática responsável em 

liberdade. Neste último texto, sua perspectiva adentrou o viés mais fundamental, analítico, 

crítico e, portanto, mais definidor acerca do tema. Por isso esse é, sem dúvida, o texto 

                                                                                                                                                         
entendida que “ninguém pode impor lei alguma aos cristãos „a não ser até onde eles o permitirem, pois somos 

livres de tudo‟”.Qualquer postura contrária “prejudica a liberdade cristã”. 

14
 O inteiro teor do texto pode ser lido In: LUTERO, ibid., p. 435-460. 

15
 LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter Altmann e Roberto H. Pich. 

1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, p. 90-91, explica que Lutero “pretendeu sublinhar, em primeiro lugar, 

que a liberdade cristã, essa da pessoa interior ou da alma, não é dependente de contingências exteriores [...] é 

dependente da ação da Palavra de Deus”. Mas, uma vez recebida pela fé, resultará em atos exteriores coerentes 

que chama de boas obras. Para ele, a liberdade exterior é segundo a liberdade interior e se realiza a partir dela, 

num paralelismo de que as obras exteriorizadas se realizam segundo a fé interior. E só serão válidas como 

resultado da fé. 

16
 LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter Altmann e Roberto H. Pich. 

1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, p. 90, registra que nesse texto “Lutero lutou pela liberdade do povo 

cristão”. Trata-se da liberdade cristã na dimensão social. 

17
 Ibid., p. 90, segue concordando que nesse texto Lutero “denunciou o cativeiro da Igreja, residente, segundo ele, 

no aprisionamento do sacramento numa doutrina e numa prática errôneas”.Trata-se da liberdade cristã na 

dimensão eclesiástica. 
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teológico de maior importância para compreensão mais aproximada da perspectiva de Lutero 

quanto ao assunto. 

 

 

2.2 Nos Passos da Liberdade 

 

 

Conforme se afirmou anteriormente, o texto do Tratado Acerca da liberdade Cristã é, 

de longe, o conteúdo teológico mais importante formulado por Lutero acerca do tema da 

liberdade. Nele, o reformador traça com clareza sua perspectiva quanto ao tema. No seu 

conteúdo, expõe o que se pode chamar de passos e elementos da liberdade, delineando os 

contornos que entendia serem essenciais para a compreensão do tema segundo a Bíblia. 

Segundo se infere do texto, dois são os passos para compreensão da liberdade cristã, 

cada qual com seus elementos caracterizadores. Os passos referem-se à compreensão da fonte 

e da dimensão da liberdade, e os elementos referem-se à caracterização dos desdobramentos 

de cada passo. O objetivo do reformador foi esclarecer o que entendia ser a liberdade cristã a 

partir da explicação de seus contornos, ou seja, de sua fonte, dimensão e realização. 

É assim que em seu texto expõe elementos que juntos possibilitam a caracterização da 

liberdade quanto à sua fonte. Para o reformador, a fonte atributiva da liberdade é Cristo, o 

qual, sendo preexistente e coeterno com o Pai, dotou o homem de liberdade ao criá-lo com 

livre arbítrio, sendo tal realidade um importante fator de compreensão para o cristão. Por essa 

razão, a liberdade é algo originado de fora do homem, e não nele ou a partir dele. Não tem 

fundamento no próprio homem, mas sim no Criador e Redentor, e por essa razão somente 

pode ser compreendida no âmbito do ato redentivo, salvífico da cruz, empreendimento que 

deve se balizar pelo relato das Escrituras Sagradas. Tal liberdade vocaciona o homem, embora 

não para si mesmo, mas para o Deus que o libertou e para os demais seres humanos que 

também precisam conhecer e compartilhar tal liberdade.  

Para esclarecer tal pensamento, o reformador contrapõe a liberdade de matriz cristã à 

liberdade de matriz humanista, já comum em sua época, demarcando de maneira clara os 

limites da fundamentação antropológica da liberdade de seu tempo em relação à plenitude da 

liberdade cristã de fundamentação cristológica.
18

 Assinala assim a distinção do fundamento e 

                                                 
18

 LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 438, evidencia esse viés cristológico de suas temáticas ao 

afirmar: “Uma só coisa é preciso para a vida, a justiça e a liberdade cristã, e somente esta: é o sacrossanto 
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vocação de ambas. Enquanto a primeira baseia-se no ativismo humano e volta-se para o 

próprio indivíduo, a segunda baseia-se no favor divino e volta-se para os demais seres 

humanos. Enquanto o humanismo apostava na autorrealização humana, propondo o homem 

como fundamento de sua própria liberdade, Lutero sai em defesa de Cristo, conforme 

revelado nas Escrituras Sagradas, como fundamento único de toda a liberdade. Tais premissas 

são reconhecidas por Martin N. Dreher em seu comentário introdutório ao referido texto de 

Lutero: 

 

Ao se avaliar o „Tratado sobre a liberdade cristã‟, deve-se ter em mente que 

ele fala da liberdade resultante da justificação [...]. A liberdade cristã é 

proveniente de Deus, é presente dele, e não conseguida através de ativismo 

que busca autorrealização religiosa. A visão antropológica subjacente ao 

tratado vai além do anseio por liberdade política e social – sem excluí-la (!) 

–, buscando a finalidade do ser humano em seu relacionamento com Deus. 

Essa concepção está em oposição ao conceito antropológico de então e 

também colide com concepções modernas a respeito das potencialidades do 

ser humano. Uma de suas consequências é um engajamento muito humano 

em prol de salvação plena para o próximo.
19 

 

Além de seu apontamento quanto à fonte atributiva da liberdade, o reformador aponta 

para a fonte revelativa da mesma como sendo também o próprio Jesus Cristo em todo o seu 

ministério de encarnação. Para Lutero, na pessoa, ministério e exemplo de Jesus Cristo está o 

modelo de liberdade atribuído por Deus aos seres humanos, e somente pela aceitação de 

Cristo, pela fé, o indivíduo é justificado, sendo esta a sentença que lhe atribui a liberdade
20

, 

que resulta inclusive na absolvição da condenação do pecado. 

O próximo passo na compreensão do tema, segundo a perspectiva de Lutero, é a 

submissão do ser humano à fonte instrutória de tal liberdade, qual seja, a Palavra. A liberdade 

atribuída por Cristo, e revelada, restaurada e possibilitada pelo sacrifício do próprio Cristo, 

encontra-se detalhada na Palavra, a qual, segundo o reformador, deveria se constituir a única 

base instrutória para a prática cristã quanto ao tema. Nesse sentido, Lutero afirma: “Tendo, 

porém, a Palavra, ela é rica, de nada mais carecendo, visto ser a Palavra da vida, verdade, luz, 

                                                                                                                                                         
Verbo de Deus, o Evangelho de Cristo [...]”. Na p. 446, afirma ainda que Cristo é o fundamento da liberdade 

cristã. 

19
 Ibid., p. 436. 

20
 LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 445, declara: “Visto que a fé sozinha basta para a salvação, 

não tenho necessidade de coisa alguma, a não ser que a fé exerça nela o poder e o império de sua liberdade. Eis 

aqui o inestimável poder e liberdade dos cristãos”. 
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paz, justiça, salvação, alegria, liberdade, sabedoria, virtude, graça, glória e de todo bem em 

medida inestimável”
21

. E o último passo na compreensão da liberdade seria a dependência do 

indivíduo à sua fonte mantenedora, que para Lutero era também o próprio Cristo. Em sua 

ênfase, claramente cristológica, o reformador faz alusão quase que exclusivamente ao papel 

da segunda pessoa da Trindade na realização da liberdade cristã, apontando para seu 

ministério de liberdade, conforme dispõe a Palavra.
22

 

A perspectiva de liberdade de Lutero é, assim, primariamente uma perspectiva de 

origem, de fonte e de derivação da liberdade com forte ênfase cristológica, e é 

secundariamente uma perspectiva de dimensão dela, apontando para sua definição e o 

processo em que ela se realiza com respectivos resultados práticos na vida cristã.  

Alguns elementos possibilitam ainda a compreensão da dimensão da liberdade 

segundo a perspectiva do reformador. O primeiro deles está relacionado à compreensão do 

conceito de liberdade, e o segundo,à compreensão de como ela se realiza.  

Quanto à compreensão, Lutero explica sua perspectiva de liberdade a partir de um 

paradoxo, ou teoria paradoxal da liberdade cristã. Ela aponta para a premissa de que “o cristão 

é servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Isto significa que, sendo livre, nada precisa 

fazer; sendo servo, deve fazer muitas e diversas coisas”
23

. A liberdade é assim entendida 

como a prática concomitante do senhorio de tudo e da servidão a todos. Nessa perspectiva, 

consciência e testemunho são elementos essenciais da liberdade.
24

 O cristão é liberto para se 

fazer servo. Esse aparente paradoxo aponta para o fato de que a liberdade cristã não é algo 

que se plenifica na individualidade humana. Ela opera na individualidade para extrapolá-la e 

alcançar as relações humanas. Não há liberdade que, sendo vivida conforme o ideal da 

Palavra, se mantenha restrita ao limite egoísta do próprio “eu”. 

Para o reformador, a liberdade é uma condição que impele o indivíduo livre a se 

desdobrar em liberdade para que outros também a desfrutem. A liberdade é entendida como 

uma vocação plantada no próprio “ser” pelo Criador e garantida por Ele mesmo no sacrifício 

                                                 
21

 Conf. LUTERO, Ibid., p. 438. 

22
 Ibid., na p. 455, ele fala de “liberdade do Espírito”no sentido de que o Espírito Santo compartilha a liberdade 

em seu viés cristológico. 

23
 LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal, 1983, p. 30. 

24
 Em LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-

RS: Sinodal, 1983, p. 437, o texto em outra versão afirma: “Para abrir um caminho mais fácil para as pessoas 

rudes (pois é só a estas que sirvo), adiante estas duas teses acerca da liberdade e da servidão do espírito: O 

Cristão é um senhor libérrimo sobre tudo, a ninguém sujeito. O cristão é um servo oficiosíssimo de tudo, a todo 

sujeito”. 
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redentivo. Essa liberdade, que opera primeiro no “ser”, se desdobra no “fazer”, pelo fato de 

que Deus assim opera sua realização. Nesse sentido, o reformador pontua: 

 

O cristão é livre, sim, mas deverá tornar-se de bom grado servo, a fim de 

ajudar a seu próximo, tratando-o e obrando com ele como Deus tem feito 

com ele mesmo por meio de Cristo. E o cristão fará tudo sem esperar 

recompensa, mas unicamente para agradar a Deus, e dizendo: Ainda que o 

seja homem indigno, condenável e sem mérito algum, meu Deus me tem 

outorgado gratuitamente, por sua pura graça em virtude de Cristo e em 

Cristo, riquíssima justiça e salvação, de maneira que de agora em diante só 

necessito crer. Assim seja. Mas, por minha parte, farei também por tal Pai, 

que me cumulou de benefícios tão valiosos, tudo quanto possa agradá-lo. Fá-

lo-ei livre, alegre e gratuitamente. Serei para com meu próximo um cristão, à 

maneira como Cristo foi comigo, não empreendendo mais que aquilo que 

meu próximo necessite, lhe seja proveitoso, salvador; já que possuo todas as 

coisas em Cristo, pela minha fé.
25 

 

Quanto à realização, Lutero dimensiona a liberdade na perspectiva da relação entre a 

operação intelectual de compreensão da mesma e sua prática efetiva. Para o reformador, a 

liberdade cristã não é mero sentimento, tampouco se restringe à compreensão intelectual, mas 

antes se realiza em uma vida operante, cujas atitudes testificam das corretas motivações que 

as antecedem. Não há lugar para a passividade
26

 na perspectiva Luterana de liberdade. A 

liberdade cristã torna-se assim um estilo de vida, a partir do qual os pensamentos, as palavras 

e as ações testificam da graça e estão direcionadas ao bem do próximo. Lutero pontua nesse 

sentido: 

 

Trataremos agora das obras que o homem haverá de praticar entre os seus 

semelhantes: porque o homem não vive somente com e para o seu próprio 

corpo, mas sim e também com os demais homens. Esta é a razão pela qual o 

homem não pode prescindir das obras no trato com seus semelhantes; antes 

bem, há de falar e tratar com eles, ainda que ditas obras em nada contribuam 

para sua própria justificação e salvação. Logo, ao realizar tais obras, terá sua 

mira posta só em servir e ser útil aos demais, sem pensar em outra coisa que 

nas necessidades daqueles a cujo serviço deseja colocar-se. Este modo de 

obrar para com os demais é a verdadeira vida do cristão, e a fé atuará com 

amor e satisfação, como ensina São Paulo aos Gálatas 5, 6. E também aos 

Filipenses (2, 1 em diante) [...] Com estas palavras, descreve o Apóstolo 

                                                 
25

 Ibid., p. 42. 

26
 ALTMANN, Walter. Luther and liberation: a Latin American perspective. Translated from the Spanish by 

Mary M. Solberg. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1992, p. 37, pontua a esse respeito: que “[...] a noção de 

que justificação levaria a uma ética de passividade simplesmente não corresponde ao que nós podemos 

verificar na vida e ensinos de Lutero. Para Lutero, passividade ocorreu exclusivamente no seu relacionamento 

com Deus. Quando Lutero foi libertado [justificado], ele foi libertado de „fazer tudo o que ele poderia‟ [...] Isso 

imediatamente revela a importância do compromisso em relação ao próximo e suas necessidades”.(tradução 

própria) 
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simples e claramente a vida cristã, uma vida na qual todas as obras atendam 

ao bem do próximo, já que cada qual possui, com sua fé, tudo quanto para si 

mesmo precisa e ainda lhe sobram obras e vida suficientes para servir ao 

próximo com amor desinteressado.
27 

 

Na perspectiva de Lutero o crente se serve para servir, enquanto o descrente se serve 

para ser servido.
28

 Nota-se que a relação entre fé e obras
29

 está diretamente ligada à ideia de 

liberdade segundo Lutero, embora não haja lugar entre elas para a Lei Moral de Deus.
30

 E ao 

contrário do que muitos pensam ou afirmam, Lutero não se coloca contra as obras em si, mas 

apenas contra a sua prática interessada, o que entendia ser capaz de torná-las mortíferas para o 

crente que pensa ter nelas seu meio de salvação.
31

 Para ele, as boas obras são resultados da 

liberdade que vem da fé, e não um fim para alcançar tal liberdade. Ele admite boas obras “da” 

liberdade, mas não boas obras “para a” liberdade. Nesse sentido, afirma:  

 

Por isso são verdadeiros estes dois provérbios: „As boas obras não fazem o 

homem bom, mas o homem bom faz boas obras‟. „As más obras não fazem o 

homem mau, mas o homem mau faz obras más‟. De sorte que sempre é 

necessário que a própria substância ou pessoa seja boa antes de todas as 

obras, e que as obras boas procedam e provenham da pessoa boa [...] assim é 

necessário que a própria pessoa humana seja ou boa ou má antes que faça 

uma obra boa ou má, e suas obras não a fazem boa ou  má, mas ela mesma 

faz suas obras ou boas ou más.
32 

 

 Para o reformador, até a própria fé já é dependente da graça divina. E ela mesma, a 

própria fé, se aperfeiçoa na graça abrindo caminho para aceitação do poder de Deus que 

liberta espiritualmente o crente. Esse poder opera devolvendo-lhe a possibilidade de agir por 

                                                 
27

 LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal, 1983, p. 40-41. 

28
 Conf. LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 445. 

29
 Ibid., p. 447, propõe: “Aqui agora começam as obras; aqui não se deve ficar ocioso”. 

30
 Ibid., p. 435, registra o seguinte comentário introdutório de Martin N. Dreher ao texto de Lutero: “Quando a fé 

deixa Deus ser Deus, a lei é cumprida”.Para o reformador, a fé torna-se a única lei e ela mesma exclui qualquer 

outra (p. 449): “Para a salvação não há necessidade de nenhuma obra, de nenhuma lei para a pessoa cristã, uma 

vez que pela fé está livre de toda lei e faz tudo por mera liberdade [...]”. 

31
 Ibid., afirma, na p. 447: “Seja isso dito a respeito da pessoa interior, de sua liberdade e da justiça-mor da fé, 

que não necessita nem de leis nem de boas obras, sim, estas lhe são prejudiciais se alguém presume ser 

justificado por meio delas”. 

32
 Conf. LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 449. 
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meio de tal fé, pois sem estar motivado por ela, todo e qualquer ato é pecado. É essa graça 

justificadora que, uma vez recebida, produz o amor que ao mesmo tempo se mostra na 

dedicação a Deus
33

 e ao próximo. Essa dedicação resulta nas obras, mas não se trata mais de 

obras “para a” fé, e sim de obras “da” fé.
34

 Ele assim expõe acerca de tal pensamento: 

 

A fé é aquela atitude do ser humano que se sente confiante em Deus. O 

crente se sabe aceito como filho de Deus. A obra do cristão já não terá mais 

o sentido de se afirmar diante de Deus para obter boas graças. Ela se situará 

sob o signo do reconhecimento e da liberdade jubilosa dos filhos de Deus 

testemunhando o amor de Deus. O ser humano é assim libertado para 

obedecer ao mandamento concreto de Deus e para colocar-se a serviço do 

próximo.
35 

 

As boas obras são vistas assim como resultado da fé que opera para realização da 

liberdade do crente, e essas boas obras têm caráter duplo
36

, já que beneficiam ao mesmo 

tempo o próximo, enquanto também desenvolvem o domínio próprio do indivíduo que a 

pratica. Nessa prática, há o aprimoramento das próprias faculdades físicas e mentais
37

 do 

sujeito livre, tornando-o mais e mais disposto e apto à fé que se desdobra no serviço em 

benefício de outros. Lutero afirma expressamente: 

 

                                                 
33

 LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal, 1983, p. 30: “o homem interior está unido a Deus, feliz e alegre por Cristo que tanto fez por ele, e seu 

maior e único prazer é, por sua vez, servir a Deus com um amor desinteressado e voluntário”. 

34
 Ibid., p. 32, registra: “Por conseguinte, o homem obriga seu próprio corpo a não andar ocioso, mas ao 

contrário, haverá de realizar muitas boas obras para submetê-lo. Porém, não são as obras o meio apropriado 

para aparecer como crente e justo diante de Deus, mas que executarão com puro e livre amor, 

desinteressadamente, só para agradar a Deus, buscando e olhando, única e exclusivamente, o que agrada a 

Deus, à medida que se deseja cumprir sua vontade, o melhor possível.” 

35
 LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter Altmann e Roberto H. Pich. 

1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, p. 75. 

36
 Conf. LUTERO, 2000, op. cit., p. 456: “Pois qualquer obra que não for dirigida tão somente para servir, ou ao 

castigo do corpo, ou para obséquio do próximo – desde que nada exija de Deus – não é boa nem cristã”. 

37
 LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 448, indica que Lutero fala das obras como meio de 

disciplinar o sujeito na fé, o que parece não ter conexão com a questão do amor ou da solidariedade, como em 

Wesley. Nessa linha, pontua o reformador acerca das obras: “Elas devem ser feitas apenas com a intenção de 

levar o corpo à servidão e purificá-lo de suas más concupiscências, de maneira que o olhar se volte tão-

somente para as concupiscências a serem expurgadas. Visto que a alma é purificada pela fé e levada a amar a 

Deus, ela quer que tudo seja purificado de igual modo, precipuamente o próprio corpo, para que com ela tudo 

ame e louve a Deus. Assim acontece que a pessoa, por causa da exigência de seu corpo, não pode ficar ociosa, 

e por causa dele é obrigada a cobrar muitas coisas boas, para submetê-lo à servidão [...]. Por isso cada um pode 

concluir cm facilidade em que medida ou discrição (como dizem) deve castigar seu corpo: jejuará, vigiará e 

trabalhará tanto quanto julgar suficiente para reprimir a lascívia e a concupiscência do corpo”. 
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Pois a pessoa não vive somente para si mesma neste corpo mortal, para 

operar nele, mas também para todas as pessoas na terra, sim, ela vive 

somente para os outros, e não para si. Pois para isso sujeita seu corpo, para 

assim poder servir a outros com mais sinceridade e liberdade [...] a pessoa 

deve, em todas as suas obras, estar orientada por esta ideia e visar somente 

isso: servir a outros ser-lhes útil em tudo que faz, nada tendo em vista senão 

a necessidade e a vantagem do próximo [...]. E nesse mesmo sentido também 

é cristão cuidar do corpo, para que, por meio de seu vigor e bem-estar, 

possamos trabalhar, adquirir bens e preservá-los para subsídio daqueles que 

têm carência, para que assim o membro robusto sirva ao membro fraco, e 

sejamos filhos de Deus, um preocupado e trabalhando pelo outro, carregando 

os fardos uns dos outros e assim cumprindo a lei de Cristo.
38 

 

Tal modelo é o que se pode se chamar de “liberdade servil” ou liberdade no contexto 

do serviço
39

, e essa ideia de “liberdade servil” foi proposta como contraponto à concepção e 

prática da graça barata, a partir da qual muitos cristãos de seu tempo poderiam pensar e 

praticar a liberdade caso interpretassem mal seus escritos, cujos conteúdos defendiam a 

justificação somente pela fé. Por isso, evidenciou a necessidade de reflexão da liberdade por 

parte dos cristãos e o correspondente risco de sua prática desequilibrada. Para ele, ao voltar-se 

para Deus com fé, valendo-se de toda a Bíblia e somente da Bíblia para compreensão da 

relação fé e obras, o cristão compreenderia o sentido real da liberdade no contexto de uma fé 

que produz boas e desinteressadas obras como resultado de um serviço motivado pela graça.
40

 

Lutero, porém, embora admita o papel das boas obras como fruto da graça, rejeita a validade 

de qualquer padrão fixo estabelecido que possa balizar tais obras, a exemplo da Lei Moral de 
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 Ibid., p. 451-452. 

39
 Alguns autores buscam aproximar essa perspectiva de Liberdade Servil de Lutero ao complexo e peculiar viés 

Latino-americano, valendo-se do termo “libertação” para atribuir à tal perspectiva um significado distinto para 

o contexto referido. Um exemplo dessa abordagem pode ser visto em ALTMANN, Walter. Luther and 

liberation: a Latin American perspective. Translated from the Spanish by Mary M. Solberg. Minneapolis: 

Augsburg Fortress, 1992. O autor afirma, na p. 41 da referida obra: “Na América Latina, num contexto de 

dominação e dependência, o termo “libertação” é particularmente bem adequado para expressar a totalidade da 

salvação e seu caráter como um processo de dimensão tanto pessoal quanto histórico. „Libertação‟ também 

comunica a dialética bíblica de ser liberto de (um escravo) e liberto para (um servo), combinando a ação 

gratuita de Deus com o nosso compromisso ético-humano”.(tradução própria) Embora tal aplicação pareça 

satisfatória, ela não faz jus à dimensão dada por Lutero à questão do serviço, em sua perspectiva de liberdade. 

Enquanto Altmann e tantos outros autores continuam se valendo da perspectiva de Lutero para privilegiar o 

aspecto ativista político e econômico do serviço cristão, a proposta do reformador alemão abarcava toda a 

dimensão contingencial humana, com especial atenção e prioridade ao aspecto da disciplina espiritual. 

40
 Em LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, o serviço ao próximo é visto como uma maneira de recordar a 

si mesmo a necessidade da graça, uma espécie de serviço como recordativo da graça. Na p. 454, ele afirma: 

“Assim, como nosso próximo tem necessidade e precisa de nossa abundância, da mesma maneira também nós 

temos necessidade perante Deus e precisamos de sua misericórdia. Por isso, tal qual o Pai celeste nos auxiliou 

gratuitamente em Cristo, devemos também nós auxiliar a nosso próximo gratuitamente pelo corpo e suas obras, 

e cada qual tornar-se para o outro como que um Cristo, para que sejamos Cristos um para o outro, e o próprio 

Cristo esteja em todos, isso é, para que sejamos verdadeiros cristãos”. 
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Deus. É nesse ponto que o reformador radicaliza a graça e rejeita qualquer relação da lei 

moral com a liberdade cristã.
41

 

Para Lutero, o serviço ao próximo é uma forma de servir o próprio Deus
42

 e constitui-

se no exercício legítimo e pleno da liberdade cristã
43

, não estando sua forma condicionada a 

nenhuma outra lei senão à lei da graça divina. No tocante à perspectiva de Lutero quanto ao 

serviço ao próximo como serviço a Deus, e seu não condicionamento a qualquer mandamento, 

um de seus comentadores pontua: “Porque o cristão está desligado de todos os mandamentos 

e em uso de sua liberdade, tudo quanto faça, o fará voluntária e desinteressadamente, sem 

buscar nunca o proveito próprio e sua própria salvação, mas unicamente para agradar a 

Deus”
44

. Para o reformador, ao buscar o bem do semelhante, o cristão está servindo ao próprio 

Deus, ao qual ambos estão unidos pelos laços da criação e da redenção. E essa relação de 

serviço plenifica a liberdade, eximindo o ser livre de vivenciá-la nos termos de qualquer outro 

mandamento senão o da graça. 

Uma vida vivida em tal padrão de liberdade, segundo a Palavra, é antes de tudo uma 

vida de gratidão, a qual vocaciona o sujeito grato a direcionar devidamente seus pensamentos, 

palavras e atitudes segundo o gozo que usufrui em Cristo, o seu redentor. Essa fé e essa 

gratidão o levam a refletir de forma natural, para os demais, os resultados desse amor 

vivenciado em Cristo. Tal amor reflexo se materializa numa vida cujo estilo é marcado pelo 

serviço desinteressado em favor de quem quer que se mostre dele necessitado: 

 

Vede como da fé fluem o amor e o gozo em Deus, e do amor emana, por sua 

vez, uma vida livre, disposta, alegre, para servir ao próximo sem olhar para a 

recompensa. Porque assim como o próximo padece necessidade e há falta 

daquilo que para nós sobra, assim também nós mesmos padecíamos grande 

necessidade e fomos socorridos pela graça divina em Jesus Cristo. Por 

conseguinte, socorreu-nos gratuitamente por Cristo. Auxiliemos nós também 

ao próximo com todas as obras de nosso corpo. Claramente se vê quão nobre 

                                                 
41

 Ibid., p. 441, registra a seguinte declaração do reformador nesse sentido: “Esta é a liberdade cristã, nossa fé, 

que não faz que sejamos ociosos ou vivamos mal, mas que ninguém necessite da lei ou de obras para a justiça e 

a salvação”. E na p. 443, segue afirmando: “Por isso somente a fé é a justiça da pessoa cristã e cumprimento de 

todos os mandamentos”. 

42
 Conf. LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São 

Leopoldo-RS: Sinodal, 1983, p. 33: “Uma das regras principais da religião é não perder a oportunidade de 

servir a Deus, posto que Ele é Espírito e, portanto, invisível; devemos servi-LO amando e ajudando o próximo, 

serviço que Ele recebe como se fosse feito a Ele mesmo”. 

43
 LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter Altmann e Roberto H. Pich. 

1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, p. 76: “Se o cristão vive com confiança em Deus, pode tudo [segundo 

a Bíblia], empreende tudo com júbilo, em plena liberdade, não para fazer boas obras, mas porque encontra 

prazer em servir a Deus gratuitamente”. 

44
 LUTERO, Martim.op. cit., p. 35-36. 
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e elevada é a vida cristã, ainda que hoje desgraçadamente em todo o mundo 

é desdenhada e, mais, esquecida e não se prega sobre ela.
45 

 

Percebe-se que em Lutero a ênfase está na essência da liberdade, fato que chega a 

deixar em segundo plano a atenção devida a seus critérios formais de desdobramentos 

práticos. É sempre recorrente na história de desenvolvimento da teologia cristã o incidente de 

se exagerar no antídoto, na tentativa de fazer frente a um determinado mal doutrinário, o que 

torna tais iniciativas, por seu próprio exagero, um mal equivalente àquele que se pretendiam 

combater. Para combater o formalismo excessivo de seu tempo
46

, o reformador pouco 

trabalha a forma de desdobramento de tal liberdade, limitando-se ao nível essencial de sua 

materialização. Limita o critério da liberdade apenas à sua vocação para o bem e à sua 

materialização no serviço, não abordando suas inúmeras variáveis problemáticas. 

Nessa linha, explica que o serviço se dá em razão da atitude amorável do coração 

cristão que percebe e se volta, permanentemente, à situação de necessidade do outro. Já este 

outro, em razão da realidade vivenciada, se torna naquele momento um igual cuja 

proximidade permite o compartilhamento da graça Divina a ser partilhada em atenção às 

contingências humanas. E não se tratava apenas das contingências materiais, mas, sobretudo, 

das espirituais, já que tal graça partilhada em serviço deve ser capaz de melhorar seus 

destinatários em suas contingencias. Quanto a isso, Lutero afirma: 

 

Tanto como a obra de Cristo possa ser-lhe necessária e beneficiar sua própria 

justiça e salvação, assim também são todas as suas demais obras e as que 

realizam os cristãos, necessárias para a salvação; porque, em realidade, trata-

se de serviços voluntários em favor e para melhoramento dos demais 

homens.
47 

 

Infere-se, de todo o exposto, que a liberdade na perspectiva de Lutero é uma condição 

de gozo desfrutada pela alma humana, que por sua vez origina-se na graça de Cristo e que tem 

                                                 
45

 LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal, 1983, p. 42-43. 

46
 LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, evidencia seu descontentamento com a liberdade eclesiástica de 

seu tempo ao pontuar, na p. 446: “Agora, porém, esta administração virou tal pompa de poder e terrível tirania 

que nenhum poder dos gentios nem do mundo lhe pode ser comparado [...]. Esta perversidade fez com que se 

perdesse totalmente o conhecimento da graça, fé, liberdade cristã e de todo o Cristo, e seu lugar foi ocupado 

por obras e leis humanas em um cativeiro intolerável”. 

47
 LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal, 1983, p. 44. 
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por fundamento a Palavra de Deus, contribuindo para o melhoramento do sujeito em quem ela 

se realiza. Nas palavras do próprio reformador, “concluímos, portanto, que a pessoa cristã não 

vive em si mesma, mas em Cristo e em seu próximo, ou então não é cristã. Vive em Cristo 

pela fé, no próximo pelo amor”
48

. Assim, Lutero expressa com clareza sua perspectiva de 

“liberdade responsável”, a qual baliza o agir humano com disposição ao serviço de Deus no 

bem do próximo. E para tanto, alguns critérios como ordem, respeito e serviço foram 

considerados atitudes essenciais para que tal liberdade, realizando-se na prática, fosse 

considerada adequada ao cristianismo segundo as Escrituras. 

Essa perspectiva colocou Lutero em posição distinta dos demais reformadores de seu 

tempo, a exemplo de Karlstadt, cuja ideia de liberdade não reconhecia os critérios de serviço e 

ordem da perspectiva de seu colega reformista. Acerca das divergências de perspectivas de 

Lutero e seus contemporâneos, quanto à liberdade, já se pontuou: 

 

Depois de 1522 esse tema tornou-se um dos mais importantes pontos em 

disputa nas controvérsias entre Lutero e os outros reformadores. Lutero viu a 

relação entre liberdade e ordem diferentemente dos reformadores radicais de 

Witenberg. Lutero era particularmente interessado em que a consciência das 

pessoas primeiro fosse propriamente instruída. Lutero também quis preservar 

a liberdade cristã. Ele sentiu que não havia necessidade de fazer mudança tão 

rapidamente.
49 

 

A perspectiva de Lutero foi sem dúvida um passo importante para restauração da 

compreensão da liberdade segundo a perspectiva cristã, mas limitou-se a ser o seu primeiro 

vislumbre no contexto da Reforma, o pontapé que estimulou o reexame do sentido de tal 

liberdade conforme a Palavra, empreendimento que se seguiu na pena de outros reformadores. 

 

 

2.3 Todos pela Liberdade 

 

 

Lutero não se limitou a dar razões de sua perspectiva essencial de liberdade. Ao final 

de suas preleções, conclamava os líderes religiosos, ordens religiosas e as próprias instituições 

                                                 
48

 Conf. LUTERO, Martinho. Tratado Acerca da Liberdade Cristã. In: Obras selecionadas, v. 2, O Programa da 

Reforma – Escritos de 1520 / Martinho Lutero; tradução Annemarie Hohn et al. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 

Porto Alegre: Concórdia, Canoas: Ulbra, 2000, p. 456. 

49
 LOHSE, Bernhard. Martin Luter: an introduction to his life and work. Philadelphia: Fortress Press, 1986, p. 52. 
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religiosas
50

 para darem o exemplo em tal partilha de ensino e prática da liberdade cristã como 

testemunho de serviço. Para ele, todos os ocupantes das linhas de frente religiosas deveriam 

ser os primeiros a viver, por preceito e exemplo, tal modelo de liberdade cristã. Seu apelo foi 

para um cristianismo tal que estivesse “a fim de dar exemplo, servir e sofrer”
51

. 

À parte de tal motivação e tal modelo de vida, qualquer outra proposta de prática 

religiosa para a liberdade não seria considerada por Lutero como de fato cristã. Conforme ele 

mesmo asseverou, “toda obra que não tenha por fim servir aos demais e sofrer sua vontade 

(sempre que não se obrigue a ir contra Deus), não será uma boa obra cristã”
52

. Esse mesmo 

critério ele usaria também para validar a legitimidade do testemunho de líderes religiosos e 

instituições de seu tempo, tais como conventos, seminários, igrejas, etc. 

Um resumo do pensamento de Lutero acerca da liberdade pode ser inferido de uma de 

suas mais profundas afirmações sobre o tema: “Deduz-se, de tudo isso, que o cristão não 

pensa em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo, pela fé, no próximo, pelo amor. 

Pela fé o cristão se eleva até Deus e de Deus se curva pelo amor [...]. Eis aí a liberdade 

verdadeira, espiritual e cristã [...]”
53

. É a liberdade proposta na dimensão da cruz, apontando a 

verticalidade de uma fé que coloca o homem em comunhão com Deus e a partir Dele se 

desdobra em horizontalidade para servir aos demais seres humanos. Essa é uma condição que 

mantém o ser livre ligado à fonte de sua liberdade, Deus, nos termos de Sua Palavra, a Bíblia. 

Há evidências de que a perspectiva de Lutero acerca da liberdade tenha influenciado a 

perspectiva de Ellen White quanto ao mesmo tema, no tocante ao fundamento cristológico e o 

fundamento balizador da liberdade. As premissas do reformador de que a liberdade decorre da 

operação da graça, e de que seu exercício é balizado pela autoridade da Palavra, estão ambas 

muito presentes nos escritos da autora. Quatro realidades principais apontam para tal 

influência: 1.ª Pelo fato de que Ellen White conhecia a Teologia de Lutero, tendo inclusive 

lido obras do autor que faziam parte de seu acervo bibliográfico
54

; 2.ª Em vários de seus 
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 LUTERO, Martim.Da liberdade cristã. Tradução de Leônidas Boutin, Heinz Soboll. 4. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal, 1983, p. 44-45. 

51
 Ibid., p. 46. 

52
 Ibid., p. 46. 

53
 Ibid., p. 48. 

54
 Conf. WARREN, Johns H.; POIRIER, Tim; GRAYBILL, Ron (Comp.).A bibliography of Ellen G. White's 

private and office libraries. 3.ª Revised Edition. Estados Unidos da América: Ellen G. White Estate, 1993, p. 

36, Ellen White tinha no acervo bibliográfico pessoal, ao tempo de sua morte, em 1915, duas obras de autoria 

do próprio Lutero, sendo elas: “A Commentary on St. Paul‟s Epistle to the Galatians (London: B. Blake, 1836), 

476 pp (numerous eds.)” e “Jubilaums – Buklein”. Além disso, havia inúmeras outras obras, as quais, mesmo 

sendo de outros autores, tratavam indiretamente do pensamento de Lutero. 



158 

 

escritos a autora faz alusão direta a Lutero, utilizando-o como um importante referencial 

teórico em sua produção literária
55

; 3.ª Pelo fato de que muitos dos temas desenvolvidos pela 

autora se aproximam do ponto de vista do reformador acerca do mesmo assunto, enquanto 

outros chegam a ser idênticos em razão do uso dos mesmos termos e ideias
56

; 4.ª Pelo fato de 

que a autora, assim como Lutero, afirmava a liberdade como fruto da graça, e defendia que a 

prática cristã em qualquer assunto, inclusive a liberdade, deveria se basear na Bíblia, e apenas 

nela, conforme se verá mais adiante. 

Em resumo, Lutero e Ellen White compartilharam da proposta de que a liberdade tem 

como fundamento a graça de Cristo, e sua compreensão e prática deve ocorrer segundo 

proposto nas Escrituras Sagradas. Para ambos, Deus, conforme revelado nas Escrituras e 

somente nas Escrituras, deve ser considerado o fundamento da liberdade cristã. 

 

 

3 JOHN WESLEY: A TODOS OS HOMENS EM TODOS OS LUGARES 
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 Conf. consulta ao acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published 

Edition, 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, o 

reformador é citado de maneira recorrente nos manuscritos da autora, que incluem livros, periódicos, cartas e 

outros materiais. Ela o cita de três formas: “Martin Luther”, que aparece em 71 ocorrências, apenas “Martin”, 

que aparece em 78 ocorrências, e “Luther”, com 858 ocorrências no total, sendo que nove delas dizem respeito 

a Elder Luther Warren, um ancião contemporâneo da autora mencionado em: Letter n. 104, de 8 de julho 1902, 

reproduzida em Manuscript Releases, v. 12, p. 98, documento n. 944, intitulado “Luther Warren and Work in 

New York City”; e Review and Herald, 5 de setembro de 1907, no parágrafo 5.º, intitulado “Notes of Travel n. 6 

– Loma Linda and Los Angeles”; Afora estas menções a Warren, as demais 849 ocorrências fazem alusão 

direta ao reformador alemão. Observa-se ainda que os termos: “Lutheran” aparece em 18 ocorrências, 

“Lutherans” em 16 e “Lutheranism” em 10. Esclarece-se que o sistema de busca do referido acervo eletrônico 

considera para efeitos de números de ocorrências a quantidade de parágrafos nos quais os termos foram citados 

pela autora. Considerando que num mesmo parágrafo o termo pode ter sido usado mais de uma vez, o seu uso 

pode ser seguramente projetado para um número ainda maior de ocorrências dos termos em seus escritos. 

56
 Um exemplo pode ser inferido da idêntica opinião de Lutero e de Ellen White quanto ao papel da imprensa na 

pregação do evangelho. LIENHARD, Marc. Martim Lutero: tempo, vida, mensagem. Tradução de Walter 

Altmann e Roberto H. Pich. 1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 1998, na p. 264, transcreve a opinião do 

reformador: “A imprensa é o último supremo dom, pois através dela Deus quer tornar conhecida em toda a 

terra a questão da verdadeira religião, até o fim deste mundo, sendo ela propagada em todas as línguas. É a 

última chama que luz antes da extinção deste mundo (WA TR 1, 523, 18, n. 1.038)”.Ellen White esboça essa 

mesma visão, inclusive com terminologia idêntica e fazendo alusão a Lutero: “A pena de Lutero era uma força, 

e seus escritos, disseminados largamente, agitaram o mundo. Os mesmos instrumentos se acham à nossa 

disposição, com recursos cem vezes maiores. Bíblias e publicações em muitas línguas, apresentando a verdade 

para este tempo, acham-se ao nosso alcance, e podem ser rapidamente levadas a todo o mundo. Cumpre-nos 

dar a última advertência de Deus aos homens; e qual deveria ser nossa diligência no estudo da Bíblia, e nosso 

zelo em difundir a luz!”, conforme citado em Testimonies, v. 6, p. 403, ou em português na obra WHITE, 

Ellen G. Obreiros Evangélicos. Tradução de Isolina Avelino Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1993, p. 390. 
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3.1 Refletindo a Liberdade 

 

 

John Wesley foi um líder religioso avivalista
57

 que viveu na Inglaterra do século 

XVIII e deixou sua marca no desenvolvimento da teologia cristã em razão de sua ênfase na 

relação entre a graça e a responsabilidade dela decorrente.
58

 Nasceu aos 17 de junho de 1703 

em Epworth, Lincolnshire
59

, e viveu até 02 de março de 1791, quando morreu em sua própria 

casa, em Londres.
60

 Durante sua vida, foi responsável pela produção de profícua obra 

teológica
61

, a qual é reconhecida como sendo o fundamento do movimento Metodista, mais 

tarde Igreja Metodista. Suas premissas da fé, do amor e da solidariedade trariam uma nova 

proposta de prática para a religiosidade protestante, e seus resultados se desdobrariam para 

além de seus dias. Segundo seus comentaristas, Wesley, a exemplo de Lutero, não se 

preocupou em sistematizar suas obras
62

, antes, ocupou-se prioritariamente em elaborar e 
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 Pode ser chamado avivalista, reavivalista e até reformador, já que, segundo RENDERS, Helmut.Andar como 

Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: Editeo, 2010 (Teologia wesleyana 

brasileira, v. 3), p. 288, sua ideia de liberdade objetiva “a libertação do ser humano frente a condições 

desumanas e a promoção de todos os processos que levam à reforma da nação e da igreja, para que 

transpareçam, por meio delas, os sinais do reino da graça.” 

58
 Conf. COBB JR., John B.Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville: Abingdon Press, 

1995, p. 41, são características marcantes da teologia de Wesley que a distinguem de outras: “Esta combinação 

da ênfase na primazia da graça, na inabilidade do homem natural fazer algo bom e na total responsabilidade da 

pessoa humana para responder apropriadamente ao chamado e dom de Deus são o coração da teologia de 

Wesley. Elas podem ser combinadas com notável consistência no entendimento livre e responsável da pessoa 

humana como parte constituída pelo dom de Deus a cada momento”. (tradução própria) 

59
 SOUZA, José Carlos. Vida de John Wesley: Linha do Tempo. In: Sermões de Wesley: Texto inglês com duas 

traduções em português. Editado por Helmut Renders, Rui de Souza Josgrilberg, Paulo Ayres Mattos, José 

Carlos de Souza e Cláudio de Oliveira Ribeiro. 2.ª Impressão, 1 CD-ROM, São Bernardo do Campo, SP: 

Editeo, 2008. 

60
 A PERFECT love: understanding John Wesley's: a plain account of Christian perfection. Edição de Linda R. 

Whited, Lindy S. Harris. Nashville: Discipleship Resources, 2009, p. 6. 

61
 SOUZA, op. cit., dá uma ideia de tal acervo ao relatar que o legado literário de Wesley se compõe de uma 

biblioteca cristã com mais de 50 volumes, “reunindo extratos e resumos das melhores obras teológicas 

publicadas em língua inglesa”, além de “Sermões, que consideram temas espirituais e doutrinários básicos”, 

“Notas Explicativas sobre o Novo Testamento”, “Coleção de Hinos para o Uso do Povo chamado Metodista, o 

maior hinário metodista, com 525 hinos”,além de artigos, tratados, respostas a consultas, atas de concílios, 

diários e cartas. 

62
 COBB, John B., apud RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São 

Bernardo do Campo: Editeo, 2010 (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 61, observa: “Embora nunca tenha 

tido a ambição de ser um „teólogo sistemático‟, no sentido atual, ele atuava a partir de uma abordagem 

teológica compreensiva e soteriologicamente centrada. [...] O que diferencia a teologia de Wesley é sua 

capacidade de manter unidos, numa associação funcional, dois fatores absolutamente importantes na vida cristã 

[...]: a renovação dessa relação (justificação) e a vivência dela (santificação), nenhuma das quais é possível sem 

a outra”. No mesmo sentido, COLLINS, Kenneth J.Teologia de John Wesley: o amor santo e a forma da graça. 

Tradução de Lena Aranha. Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 19, afirma: “Talvez Wesley não seja um teólogo 

sistemático no sentido moderno do termo; contudo, seu estilo teológico indica algo de sua sofisticação na área 

da divindade prática.” 
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registrar coerentemente conteúdos que expusessem o que entendia ser a mensagem bíblica 

para as contingências práticas que desafiavam a ele e a Igreja de seu tempo.
63

 Acerca de sua 

forma de produção teológica, diz-se ainda que: 

 

A teologia de John Wesley reconhecidamente é uma teologia homilética. 

Wesley não deixou, como seu mais importante legado, volumosos manuais 

de teologia sistemática à maneira dos escolásticos de todos os tempos. Na 

verdade, o que há de mais significativo em seu pensamento teológico pode 

ser apreendido por meio da leitura atenta de seus sermões.
64 

 

 Por ter sido o principal meio de expressão de sua teologia, seus sermões representam, 

sem sombra de dúvidas, a fonte primária de seu pensamento acerca de inúmeros temas, dentre 

eles a temática da liberdade e seus desdobramentos. Por essa razão, optou-se, neste trabalho, 

por uma análise atenta ao seu conteúdo, estudo que revela o fato de ser o tema geral da 

liberdade o pano de fundo de inúmeras de suas tratativas. Neles, o tema foi tratado ora de 

forma direta, ora de forma indireta. 

Quando o objetivo primário de Wesley era expor o que ele entendia ser a liberdade do 

cristão segundo o ensino bíblico, ele abordou o tema de forma direta. Mas há sermões em que, 

embora seu objetivo primário fosse tratar de outro viés temático, indiretamente tratou da 

questão da liberdade em razão de sua relação com a proposta temática de base. Em qualquer 

desses casos, Wesley ora abordou a temática da liberdade de forma geral, quando procurou 

claramente dar uma ideia acerca do que entendia ser o conceito bíblico da liberdade cristã, ora 

o fez de forma específica, quando se ocupou com a aplicação prática do conceito geral para as 

inúmeras áreas da vida cristã, detalhando suas implicações no diaadia do indivíduo e da 

comunidade na qual vivia. 

 Um esboço que demonstra tal realidade pode ser visualizado no quadro abaixo, 

formulado a partir da análise do conteúdo de 141 sermões de Wesley
65

, usando-se como 

critério de catalogação a sua abordagem da temática da liberdade: 

 

                                                 
63

 Conf. COLLINS, Kenneth J.Teologia de John Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena 

Aranha. Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 16. 

64
 SOUZA, José Carlos de. As Várias Edições dos Sermões de John Wesley. Caminhando, Ano IX, n.º 14, 2.º 

semestre de 2004, apud: VVAA. Sermões de Wesley: Texto inglês com duas traduções em português. 2.ª 

Impressão, 1 CD-ROM, São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2008, p. 119-127. 

65
 O material em português pode ser consultado em: Sermões de Wesley: Texto inglês com duas traduções em 

português. Editado por Helmut Renders, Rui de Souza Josgrilberg, Paulo Ayres Mattos, José Carlos de Souza e 

Cláudio de Oliveira Ribeiro. 2.ª Impressão, 1 CD-ROM, São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2008, 141 

Sermões. 
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Tabela 1 – Temática da liberdade nos sermões de John Wesley 

Data Sermão Título Tema Primário Tema Relacionado ou Secundário 

04.04.1742 3 
Desperta, Tu 

que Dormes
66 

Sono Espiritual 
A Liberdade cristã não legitima a 

inércia espiritual. 

24.08.1744 4 
O Cristianismo 

Bíblico
67 

Testemunho 

Cristão 

A Liberdade, a fortuna e a vida 

como preço do testemunho. 

Não 

informada 
8 

Os Primeiros 

Frutos do 

Espírito
68 

Testemunho 

Cristão 

A Liberdade cristã como resultado 

da libertação do poder, da culpa e 

da punição do pecado. 

Não 

informada 
9 

O Espírito de 

Escravidão e 

de Adoração
69 

Condição do 

Cristão 

A oposição entre a “gloriosa 

liberdade”
70

 e a “liberdade 

ilusória”. 

Não 

informada 
10 

O Testemunho 

do Espírito I
71 

Relação Fé e Obras 
Relação entre a liberdade cristã e 

a obediência à Lei Moral de Deus. 

Não 

Informada 
12 

O Testemunho 

do Nosso 

Próprio 

Espírito
72 

Relação Intelecto, 

Conhecimento e 

Atitude 

A liberdade guiada pela 

consciência espiritual e pela moral 

das Escrituras. 

Não 

Informada 
20 

O Senhor 

Justiça Nossa
73 

A Justiça Divina 

Liberdade de Consciência e 

Liberdade de Expressão na 

exposição da Palavra. 

Não 

Informada 
34 

A Origem, 

Natureza, 
A Lei de Deus 

A relação entre Lei, Entendimento 

e Liberdade. 

                                                 
66

 Do original “Awake, thou that sleepest”, pregado em 4 de abril de 1742 na Universidade de Oxford por 

Charles Wesley, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. The Works of John Wesley. Third Edition 

Complete and Unabridged. Volume 5 – First Series of Sermons (1-39), A Life of John Wesley. Grand Rapids, 

Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 25-36. 

67
 Do original “Scriptural Christianity”, pregado em 24 de agosto de 1744 na Universidade de Oxford pelo 

próprio Wesley, conf. ibid., p. 37-52. 

68
 Do original “The first fruits of the Spirit”, conf. ibid., p. 87-97. 

69
 Do original “The spirit of bondage and of adoption”, conf. ibid., p. 98-111. Neste sermão, Wesley coloca como 

fator diferencial entre a liberdade gloriosa e a liberdade ilusória a grata submissão do ser liberto à “boa, e 

aceitável, e perfeita vontade de Deus!” (p. 111). 

70
 Wesley usa essa mesma expressão nos sermões 41 (Os Pensamentos Inconstantes), 42 (As Maquinações de 

Satanás) e 51 (O Mordomo Fiel), em todos os usos empregando-o no sentido de uma liberdade que, segundo a 

promessa, se cumpre e é experimentada em parte neste mundo, e que será plenificada por ocasião da “glória 

que será revelada” segundo entendia do texto de Rom. 8:19-22. 

71
 Do original “The witness of the spirit”, discourse I, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. The 

Works of John Wesley. Third Edition Complete and Unabridged. Volume 5 – First Series of Sermons (1-39), 

A Life of John Wesley. Grand Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 111-123. Neste texto, 

Wesley afirma acerca dos frutos produzidos na vida do cristão transformado pela liberdade (de Cristo) e em 

liberdade (para Cristo), p. 120: “He is less earnest to deny himself, and to take up his cross daily. In a word, 

the whole form of his life is changed, since he has fancied himself to be a liberty”. Ou seja, “Ele está menos 

resistente para sacrificar-se, e tomar sua cruz diariamente. Em uma palavra, a forma completa de sua vida está 

mudada, uma vez que ele próprio tem preferido estar em liberdade”. 

72
 Do original “The witness of our own Spirit”, conf. ibid., p. 134-144. 

73
 Do original “The Lord our righteousness”, pregado em 24 de novembro de 1765 na The Chapel in West-Street, 

Seven Dials, pelo próprio Wesley, conf. ibid., p. 234-246. 
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Características 

e Funções da 

Lei
74 

Não 

Informada 
35 

A Lei 

Estabelecida 

Pela Fé I
75 

A Lei de Deus e a 

Fé 

Os Limites da Liberdade Cristã: a 

Lei e a Fé. 

Não 

Informada 
36 

A Lei 

Estabelecida 

Pela Fé II
76 

A Lei de Deus e a 

Fé 

Os Frutos da Liberdade Cristã: a 

Fé e as obras segundo a Lei. 

Não 

Informada 
39 

O Espírito 

Católico
77 

A Intolerância 

Religiosa 

A Liberdade de Pensamento e a 

Liberdade de Expressão enquanto 

dons universais. 

Não 

Informada 
45 

O Novo 

Nascimento
78 

Justificação e 

Santificação 

O homem enquanto ser espiritual 

dotado de entendimento, vontade, 

liberdade e sentimento. 

Não 

Informada 
51 

O Mordomo 

Fiel
79 

Administração dos 

Recursos 

Os limites da liberdade na 

Administração dos Recursos 

Materiais e Imateriais concedidos 

por Deus. 

Não 

Informada 
56 

O Beneplácito 

de Deus Por 

Suas Obras
80 

A Bondade de Deus 

Vista em Suas 

Obras 

A liberdade enquanto a 

possibilidade dada por Deus de 

escolha quanto ao bem ou o mal, a 

vida ou a morte. 

13.03.1782 57 
Sobre a Queda 

do Homem
81 

A relação entre 

liberdade, pecado e 

o mal 

A liberdade enquanto capacidade 

de compreensão, escolha, deter-

minação e direcionamento das 

ações. 

05.06.1773 58 

Sobre a 

Predestinação
82 

A relação entre 

liberdade e 

salvação 

A responsabilidade
83

 decorrente 

do potencial e do exercício da 

liberdade. 

                                                 
74

 Do original “The original, nature, property, and use of the law”, conf. ibid., p. 433-446. 

75
 Do original “The law established through faith – Discourse I”, conf. ibid., p. 447-458. 

76
 Do original “The law established through faith – Discourse II”, conf. ibid., p. 458-466. 

77
 Do original “Catholic spirit”, conf. ibid., p. 492-504. 

78
 Do original “The New Birth”, conf. ibid., p. 65-77. 

79
 Do original “The good steward”, conf. ibid., p. 136-149. 

80
 Do original “God‟s approbation of his works”, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. The Works 

of John Wesley. Third Edition Complete and Unabridged. Volume 6 – First Series of Sermons (40-53) and 

Second Series Begun (54-86). Grand Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 206-215. 

81
 Do original “On the fall of man”, conf. ibid., p. 215-224. 

82
 Do original “On predestination”, conf. ibid., p. 223-230. 

83
 Conf. COBB JR., John B.Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville: Abingdon Press, 

1995, p. 24, para Wesley, o ser humano é totalmente dependente da graça de Deus para sua salvação, ao 

mesmo tempo em que deve cooperar com tal processo, participando ativamente dele ao responder 

responsavelmente à liberdade que lhe foi dada por meio da graça.Acerca de tal realidade, pontua-se: “But what 

about denial of the first form of freedom, the freedom of people to do good or to participate in the process of 
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09.07.1782 59 

O Amor de 

Deus Pelo 

Homem 

Caído
84 

A Postura de Deus 

Frente ao Pecado 

Humano 

O abuso da liberdade por parte do 

homem enquanto causa do 

pecado, do mal e da dor. 

30.11.1781 60 
A Libertação 

Geral
85 

A restauração final 

da criação 

Entendimento, Vontade, Movi-

mento e Liberdade enquanto 

traços distintivos que tornam o 

homem a imagem natural de 

Deus. Liberdade entendida como 

poder de escolha. Liberdade plena 

(na criação) x liberdade 

enfraquecida (hoje) x liberdade 

gloriosa (restauração final). 

20.01.1781 62 

A Finalidade 

da Vinda de 

Cristo
86 

A Intervenção 

Divina Para 

Restauração da 

Liberdade 

Liberdade enquanto a condição 

humana de arbítrio vocacionado 

para escolha do que é bom e 

rejeição do que é mal. 

Entendimento, Vontade e 

Liberdade: Três atributos insepa-

ráveis da natureza humana 

inteligente. Relação entre liber-

dade e moral. O abuso de 

liberdade como origem do mal. A 

distinção entre liberdade e 

independência. 

22.04.1783 63 

A Expansão 

Geral do 

Evangelho
87 

O Avanço do 

Evangelho em meio 

à Liberdade 

Liberdade enquanto poder de 

escolha ou autodeterminação. O 

exercício da liberdade enquanto 

causa alternativa da virtude ou do 

vício, da recompensa ou da 

punição. Entendimento, afeição e 

liberdade: atributos essenciais a 

um agente moral. Liberdade 

enquanto poder de escolher o bem 

                                                                                                                                                         
their own healing or salvation? Does that weaken their sense of responsibility also? Wesley thought so. His 

struggle was both to assert the absolute dependence of human beings on help and also their ability to 

cooperate with that help”. Ou seja, “Mas e acerca da negação da primeira forma de liberdade, a liberdade das 

pessoas para fazer o bem ou para participar no processo de sua própria cura ou salvação? Negá-la seria 

enfraquecer seu senso de responsabilidade também? Wesley pensava assim. Seu esforço era tanto para afirmar 

a absoluta dependência dos seres humanos da ajuda como também a sua capacidade de cooperar com essa 

ajuda”. 

84
 Do original “God‟s love to fallen man”, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. op. cit., p. 231-240. 

85
 Do original “The general deliverance”, conf. ibid., p. 241-252. 

86
 Do original “The end of Christ‟s coming”, conf. ibid., p. 267-277. 

87
 Do original “The general spread of the gospel”, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. The Works 

of John Wesley. Third Edition Complete and Unabridged. Volume 6 – First Series of Sermons (40-53) and 

Second Series Begun (54-86). Grand Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 277-288. 
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ou o mal. O respeito de Deus à 

liberdade humana. 

03.03.1786 67 

Sobre a 

Providência 

Divina
88 

A Atuação de Deus 

em Respeito à 

Liberdade Humana 

O homem enquanto ser dotado 

por Deus de entendimento, 

vontade (ou afeições) e liberdade, 

atributos essenciais de um agente 

moral livre. Liberdade enquanto 

requisito da virtude. O respeito de 

Deus ao entendimento, vontade e 

liberdade com a qual Ele mesmo 

dotou os homens.
89 

28.04.1784 68 

A Sabedoria 

dos Conselhos 

de Deus
90 

A relação de meios 

e fins no plano da 

Redenção 

A liberdade enquanto caracte-

rística essencial da natureza 

humana. O Deus que salva 

respeitando a liberdade para que a 

natureza humana não seja 

destruída, mas sim restaurada. A 

extinção da liberdade é a 

destruição da natureza humana. 

Não 

Informada 
71 

Dos Anjos 

Bons
91 

Natureza dos Anjos 

Bons 

Entendimento, vontade (ou 

afeições) e liberdade enquanto 

elementos essenciais de qualquer 

espiritualidade criada por Deus, 

tanto homens quanto anjos. 

Não 

Informada 
72 

Dos Anjos do 

Mal
92 

Natureza dos Anjos 

Maus 

Liberdade enquanto poder de 

autodeterminação. 

06.12.1784 76 
Sobre a 

Perfeição
93 

A definição de 

perfeição segundo a 

Bíblia 

Gloriosa liberdade enquanto 

resultado de quem permanece 

“dando a Deus todo o seu 

coração” e assim alcança um 

estado de perfeição bíblica, 

entendida como uma condição de 

entrega total do espírito, alma e 

do corpo a Cristo, e que leva o 

cristão à comunhão e serviço 

                                                 
88

 Do original “On divine providence”, conf. ibid., p. 313-325. 

89
 Conf. RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do 

Campo: Editeo, 2010 (Teologia wesleyana brasileira; v. 3), p. 286: “Deus atua no mundo „forte e suave‟, o que, 

em Wesley é um sinônimo do respeito diante da liberdade das criaturas racionais”. 

90
 Do original “The wisdom of  God‟s counsels”, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO, op. cit., p. 

325-337. 

91
 Do original “Of good angels”, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. The Works of John Wesley. 

Third Edition Complete and Unabridged. Volume 6 – First Series of Sermons (40-53) and Second Series 

Begun (54-86). Grand Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 361-370. 

92
 Do original “Of evil angels”, conf. ibid., p. 370-380. 

93
 Do original “On perfection”, conf. ibid., p. 410-424. 
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permanentes. 

01 e 02 

de 1787 
82 

Sobre a 

Tentação
94 

As tentações e a 

liberdade de 

escolha 

A perfeição segundo a bíblia 

enquanto possibilidade da 

“liberdade para a qual Cristo os 

libertou”, a qual não deve ser 

confundida com perfeição abso-

luta. 

10 e 11 

de 1784 
83 

Sobre a 

Paciência
95 

Paciência, Respeito 

e Liberdade 

O respeito enquanto critério 

balizador da liberdade. 

30.12.1786 88 
Sobre o 

Vestuário
96 

Vestuário e 

Adornos 

A simplicidade e a responsa-

bilidade enquanto balizas para a 

prática da liberdade cristã. 

Não 

Informada 
106 Sobre a Fé

97 Fé e Obras 

Caminhar na “liberdade gloriosa 

dos filhos de Deus” é ter o amor 

de Deus no coração, fugir do 

pecado e praticar a justiça em 

obras de piedade e misericórdia. 

Não 

Informada 
107 

A Vinha de 

Deus
98 

A Providência 

Divina e a Resposta 

Humana 

Liberdade de Consciência en-

quanto um dom de Deus. 

Não 

Informada 
109 

Que é o 

Homem?
99 

A Natureza 

Humana 

Pecaminosa e a 

Liberdade 

Definição de liberdade enquanto 

capacidade de autodeterminação. 

A distinção entre “liberdade de 

contradição” (poder de fazer ou 

não fazer) x “poder da contrarie-

dade” (poder agir de maneira 

contrária à natureza pecaminosa). 

Não 

Informada 
111 

Sobre a 

Onipresença 

de Deus
100 

Onipresença de 

Deus e a Liberdade 

Humana 

Os atributos de Deus estão 

presentes e influenciam a raça 

humana, mas tal influência de 

Deus respeita a liberdade humana. 

17.06.1790 124 

Os Tesouros 

Divinos em 

Vasos de 

Barro
101 

As semelhanças e 

dessemelhanças 

entre cristão e não 

cristãos 

Em crentes e não crentes resta 

algo da imagem de Deus, um 

princípio imaterial que é a 

natureza espiritual dotada de 

                                                 
94

 Do original “On temptation”, conf. ibid., p. 475-484.  

95
 Do original “On patience”, conf. ibid., p. 484-492. 

96
 Do original “On dress”, conf. ibid.,. Volume 7 – Second Series of Sermons (87-108). Grand Rapids, Michigan, 

USA: Baker Book House, 2002, p. 15-26. 

97
 Do original “On faith”, conf. ibid., p. 195-202. 

98
 Do original “On God‟s vineyard”, conf. ibid., p. 202-213. 

99
 Do original “What is the man?”, conf. informado por BAKER BOOK HOUSE CO. The Works of John 

Wesley. Third Edition Complete and Unabridged. Volume 7 – Third Series of Sermons (109-126). Grand 

Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 225-230. 

100
 Do original “On the omnipresence of God”, conf. ibid., p. 238-244. 

101
 Do original “The heavenly treasure in earthen vessels”, conf. ibid., p. 344-348. 
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entendimento, afeições (ou 

vontade) e liberdade. Tal atributo 

é comumente reconhecido como 

consciência natural. 

12.11.1775 130 

Pecados e 

Misérias 

Nacionais
102 

A relação entre 

pecado, violência e 

miséria 

A liberdade civil enquanto facul-

dade de se desfrutar de todas as 

propriedades legalmente possu-

ídas. Liberdade religiosa enquanto 

faculdade de adorar a Deus de 

acordo com os ditames da própria 

consciência. As liberdades civil e 

religiosa são componentes essen-

ciais à liberdade cristã. A violên-

cia (a exemplo das guerras) é o 

contrassenso de tal liberdade. A 

liberdade pressupõe discerni-men-

to, e a falta deste último constitui-

se na verdadeira escravidão. 

Não 

Informada 
131 

A Mais 

Recente Obra 

de Deus na 

América do 

Norte
103 

A Disciplina 

Divina sobre as 

Colônias Norte-

americanas 

A “liberdade gloriosa dos filhos 

de Deus” é uma liberdade que 

ocorre no reino deste mundo 

(liberdade do poder do pecado), e 

será plenificada por ocasião do 

estabelecimento do reino de Deus 

(liberdade da presença do peca-

do).
104 

 

 Conforme se verifica no quadro acima, o tema da liberdade é recorrente em Wesley. E 

não se esperava que fosse diferente, pois, a exemplo do que ocorreu com Lutero na 

Alemanha, Wesley viveu na Inglaterra numa época de intensa convulsão política, civil e 

religiosa, num ambiente em que a temática da liberdade despontava entre os de maior desafio 

para a cristandade em meio à instabilidade social. Pela realidade de seus dias, Wesley sabia 

que em todas as épocas, conforme já se afirmou, a “liberdade e responsabilidade significam 

uma provação”
105

 para o ser humano, pois este tende a usá-la como quer, e não como seria de 

fato proveitoso para si mesmo e para o semelhante, conforme propõe o texto das Escrituras. 

Mas, apesar da consciência que tinha dos desafios de liberdade da humanidade, o autor foi um 

                                                 
102

 Do original “The heavenly treasure in earthen vessels”, conf. ibid., p. 344-348. 

103
 Do original “Some account of the late work of God in North-America”, conf.  ibid., p. 409-419. 

104
 Wesley amplia e esclarece essa ideia com mais detalhamentos no Sermão 137 intitulado “Sobre a Ressurreição 

dos Mortos”, escrito em 1732, conf. se verifica na obra BAKER BOOK HOUSE CO. The Works of John 

Wesley. Third Edition Complete and Unabridged. Volume 7 – Fifth Series of Sermons (134-141). Grand 

Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, p. 474-485. 

105
 VAN KESSEL, R.Consciência e liberdade. 1. ed. São Paulo-SP: Herder and Herder, 1969, p. 4. 
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incentivador da liberdade no sentido amplo, bem como em muitas de suas vertentes, como a 

liberdade civil e religiosa. Por isso, não aceitava a ideia da escravidão, a qual chamava de 

“execrável vilania” e “escândalo da religião”
106

, bem como reagia fortemente contra qualquer 

ameaça à liberdade de expressão da fé.
107 

 E foi vivendo num contexto de constantes violações de liberdades que o teólogo 

retomou o tema em inúmeros de seus textos, embora o assunto já tivesse sido bem trabalhado 

pela teologia escolástica que lhe era anterior e já bem conhecida. Wesley inova no sentido de 

dar um viés soteriológico
108

 à temática da liberdade, apresentando-a como componente 

prático do processo da criação e da redenção. De todos os textos em que trata do tema, os 

principais são os conteúdos dos sermões 34, 35, 57 a 60, 62, 63 e 67. Também não se pode 

deixar de lado a importância do tratado intitulado “Some Observations on Liberty” (Algumas 

Observações sobre a Liberdade), texto de 1776 no qual Wesley trabalha o tema a partir de sua 

crítica ao clamor de independência política do povo norte-americano em relação à coroa 

britânica.
109

 Nele, o teólogo identificou no clamor político dos norte-americanos o mesmo 

erro que percebia na cristandade de seu tempo: a confusão entre duas realidades distintas, que 

                                                 
106

 BURTNER, Robert W.; CHILES, Robert E.Coletânea da teologia de João Wesley. Tradução de Messias 

Freire. 1. ed. São Paulo-SP: Imprensa Metodista, 1960, p.255-256 informa que em carta a William Wilberforce 

Wesley pontua: “Não vejo como o Sr. Poderá levar adiante a sua gloriosa empresa opondo-se àquela execrável 

vilania – a escravidão, que é o escândalo da religião, da Inglaterra e da natureza humana. Se Deus não o 

levantou para esta tarefa, o Sr. será gasto pela oposição dos homens e dos demônios. Mas se Deus for consigo, 

quem será contra o Sr.? São eles juntos mais fortes do que Deus? Oh, não se entristeça de fazer o bem! 

Continue em nome de Deus e no seu poder até que mesmo a escravatura americana, a mais vil que o sol já viu, 

desapareça”. 

107
 Ibid., p. 253, transcreve afirmação de Wesley no sentido de reconhecer a importância da liberdade: 

“Desfrutamos neste reino [Inglaterra] tal liberdade civil e religiosa como em nenhum outro reino ou 

comunidade Europeia ou no mundo existe, e tal como nossos ancestrais nunca tiveram desde a conquista até a 

revolução. Sejamos gratos a Deus e ao rei por isso!” 

108
 Aliás, conforme seus principais comentaristas, esse foi o viés teológico a partir do qual Wesley desenvolveu 

todos os temas dos quais tratou à luz das Escrituras. A esse respeito, COLLINS, Kenneth J.Teologia de John 

Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena Aranha. Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 17, 

afirma: “Por isso, quando Outler, muitos anos atrás, afirmou que Wesley foi „o teólogo anglicano mais 

importante de seu século‟, não devemos interpretar essa declaração como uma afirmação de que Wesley foi um 

teólogo sistemático nem que tentou sintetizar todo o conhecimento humano e demonstrar, de forma minuciosa, 

a unidade desse conhecimento em Cristo. Ao contrário, a divindade prática de Wesley, praticada de forma bem 

anglicana em sermões, liturgia, orações, credos, ocasionais obras, artigos de jornal e cartas, tinha uma 

orientação firmemente soteriológica, em vez de epistemológica”. 

109
 HEITZENRATER, Richard P. Wesley e o povo chamado metodista. Tradução de Cleide Zerlotti Wolf. 2. ed. 

São Bernardo do Campo-SP: Editeo; São Paulo: Editora Cedro, 2006, p. 263, esclarece que nesse documento 

Wesley “[...] argumenta que os americanos sempre gozaram de liberdade; o que eles estão pedindo é a 

independência, baseada em um conceito de democracia popular que não é realmente democrática (excluindo do 

poder as mulheres, os jovens, os pobres, etc.) e que trará apenas a anarquia e confusão. Wesley volta sempre ao 

mesmo princípio: „Não há poder senão o de Deus‟ (JWW, 11:98-105)”. 
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entendia ser de um lado a independência política, e de outro a “verdadeira liberdade”
110

. Essa 

última realidade se tornou a questão essencial de seu conceito de liberdade segundo as 

Escrituras, um conceito que amplia teologicamente a perspectiva de liberdade que se conhecia 

até então. 

 

 

3.2 Ampliando a Perspectiva da Liberdade 

 

 

 Wesley amplia significativamente o conceito de liberdade de acordo com o proposto 

por Lutero. Conforme já se disse, Lutero centrou sua perspectiva e exposição da liberdade 

numa base cristológica, procurando prioritariamente fundamentar a origem da liberdade em 

Cristo e restabelecer as Escrituras Sagradas como o único fundamento balizador de sua 

prática. Para isso, Lutero conectou a liberdade à graça, de certa forma desconectando-a da 

Lei. Wesley, por sua vez, parte das premissas de Lutero e vai além delas ao buscar explicar os 

desdobramentos de tal liberdade de base cristológica no diaadia da vida cristã, para isso 

conectando-a numa relação de inseparabilidade à Lei Moral.
111

 

Enquanto a ênfase da liberdade em Lutero está na relação dela com Deus, em Wesley 

a ênfase se volta para sua relação com o ser humano. Para compreender sua perspectiva de 

liberdade é necessário compreender as seguintes etapas principais sobre as quais constrói sua 

perspectiva quanto ao tema: o conceito de liberdade, a realização da liberdade e os resultados 

da liberdade na vida cristã. 

  Quanto ao conceito, Wesley afirmava ser a liberdade um poder de autodeterminação 

dado por Deus para que o ser inteligente se autogoverne segundo os ditames próprios da 

                                                 
110

 Ibid., p. 263, pontua que Wesley deu continuidade ao tema na publicação intitulada “A Calm Address to the 

inhabitants of England” (Uma calma mensagem aos habitantes da Inglaterra), texto de 1777. Neste texto, 

Wesley mais uma vez critica a insujeição dos cristãos norte-americanos às autoridades inglesas e a sua 

disposição à violência como sendo atitudes de um clamor por independência, ideia e postura que não se 

enquadra no conceito de liberdade. “Seu ponto é simples – tal posição não contém nenhuma perspectiva da 

verdadeira liberdade.” 

111
 RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2010, (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 50-51, pontua acerca da reintrodução da Lei na teologia 

feita por Wesley: “1740, 1750 – Da sola gratia à fé operando no amor e a lei de Cristo para o caminho da 

salvação. O terceiro uso da lei, tão comum no calvinismo, porém, pouco defendido no luteranismo, começa a 

ser enfatizado nos anos seguintes [as três formas de uso aparecem em WJW (v. 2), 1750, p. 15-16 – sermão 34, 

parágrafo IV. 1, 2, 3]. Um resultado muito significativo é a publicação dos sermões sobre o Sermão do Monte 

segundo o Evangelho de Mateus. Tore Meistad enfatiza, na sua periodização, a importância da reintrodução da 

lei, depois de um tempo de ênfase na graça e na atividade humana. Certamente, aqui há um núcleo muito 

importante para compreender os temas transversais em John Wesley, inclusive a santificação e a perfeição 

cristã”. 



169 

 

consciência, esta por sua vez vocacionada aos reclamos da Imago Dei
112

, entendida como os 

traços de caráter do próprio Criador que remanescem no ser criado. Essa liberdade é 

compreendida, acima de tudo, como um princípio interior
113

 que, agindo na vida do crente, 

deve levá-lo a uma atitude exterior condizente com sua vocação ao bem, espelhada no exemplo 

de Jesus Cristo. Em um de seus sermões, Wesley explica com clareza sua definição de 

liberdade nas seguintes palavras: 

 

Eu estou consciente de mais uma propriedade, comumente chamada de 

liberdade. Ela é muito frequentemente confundida com a vontade; mas é de 

uma natureza muito diferente. Nem se trata de uma propriedade da vontade, 

mas uma propriedade distinta da alma; capaz de ser manifestada com 

respeito a todas as aptidões da alma, assim como todos os movimentos do 

corpo. É um poder de autodeterminação, que, embora ele não se estenda a 

todos os nossos pensamentos e imaginações, ainda assim, se estende às 

nossas palavras e ações em geral, e não com muitas exceções. Eu estou 

completamente certo disto, de que eu sou livre, com respeito a isso, para 

falar ou não falar; para agir ou não agir; fazer isto ou ao contrário, como eu 

sou de minha própria existência. Eu não tenho apenas o que é designado de 

“liberdade de contradição” – o poder de fazer ou não fazer, mas o que é 

designado de “poder da contrariedade”, – um poder de agir por um caminho, 

ou de forma contrária. Negar isto seria negar a experiência constante de toda 

espécie humana. Cada um sente que ele tem um poder inerente de mover 

esta ou aquela parte de seu corpo; de mover isto ou não; de mover deste 

modo ou ao contrário, como lhe aprouver. Eu posso, conforme eu escolho (e 

assim pode cada um que é nascido de mulher) abrir ou fechar meus olhos, 

falar; ou ficar em silêncio; levantar-me ou me sentar; esticar minha mão, ou 

recolhê-la; e usar qualquer um de meus membros, como me agradar, assim 

como todo meu corpo. E embora eu não tenha poder absoluto sobre minha 

própria mente, por causa da corrupção de minha natureza; ainda assim, 

através da graça de Deus me assistindo, eu tenho o poder de escolher e fazer 

o bem, tanto quanto o mal. Eu sou livre para escolher a quem servir; e se eu 

escolho a melhor parte, para continuar nela, até mesmo na morte.
114 

 

                                                 
112

 Para uma compreensão detalhada da ênfase do ser humano em Wesley enquanto Imago Dei, ler ibid., p. 205-

207, e 289 e seguintes. Um resumo das ideias do autor, registrado na p. 205, afirma que para o avivalista 

“Deus, „pelo seu próprio bom prazer, criou um criatura como o ser humano, um espírito incorporado, e, como 

consequência da sua natureza espiritual, foram providenciadas compreensão, vontade e liberdade‟. 

„Compreensão, vontade e liberdade‟ estão, em Wesley, vinculadas com a imagem natural, distinta da imagem 

política e moral”. Quanto a estas duas últimas, explica, na p. 207: “A imagem política caracteriza-se pela tarefa 

dada à pessoa humana de ser voz divina na criação e sua administradora principal”. E “A imagem moral, a 

vocação de amar como Deus nos amou, é, segundo Wesley, a menos encontrada fora da influência direta 

exercida por Deus”. 

113
 BURTNER, Robert W.; CHILES, Robert E.Coletânea da teologia de João Wesley. Tradução de Messias 

Freire. 1. ed. São Paulo-SP: Imprensa Metodista, 1960, p. 30. 

114
 Sermões de Wesley: Texto inglês com duas traduções em português. Editado por Helmut Renders, Rui de 

Souza Josgrilberg, Paulo Ayres Mattos, José Carlos de Souza e Cláudio de Oliveira Ribeiro. 2.ª Impressão, 1 

CD-ROM, São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2008, Sermão 109, parágrafo 11. 
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 Para Wesley, a liberdade é um atributo que está sujeito ao entendimento, mas que ao 

mesmo tempo sujeita a própria vontade. Está assim acima da vontade pelo fato de que esta 

última pode conduzir o indivíduo ao que é mal, ao passo que cabe à liberdade esse potencial 

de autodeterminação ao bem, dominar a vontade que no homem é naturalmente propensa ao 

mal, resistindo-lhe e direcionando as palavras e ações ao bem para o qual tal liberdade foi 

vocacionada por Deus. 

 Quanto à realização, para ele a liberdade cristã se realiza no tempo e no espaço em 

graus variáveis. A liberdade plena, o grau primário e perfeito de autodeterminação humana 

que esteve presente por ocasião da criação
115

, tornou-se uma espécie de liberdade 

enfraquecida após o pecado, mas se tornará em liberdade gloriosa
116

 por ocasião da 

restauração final
117

, sendo que esta última terá um grau muito maior e mais elevado de 

plenitude do que qualquer outro grau de liberdade já experimentado pelo ser humano. No 

entanto, mesmo vivendo agora num mundo em que impera a liberdade enfraquecida, em razão 

do pecado, o ser que tem fé em Cristo e vive nEle pode, de forma experimental, viver por 

antecipação certa medida da liberdade gloriosa, usufruindo um antegozo da plenificação da 

liberdade que ao final se dará com a volta de Cristo.
118

 Esse antegozo, ainda que limitado 

pelas realidades deste mundo, nada mais é do que a certa medida de felicidade.
119

 Nesse 

sentido, um de seus comentadores pontuou: 

                                                 
115

 Segundo RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do 

Campo: Editeo, 2010, (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 220-221, “A criação é vista como uma narrativa 

de Deus que leva à sua adoração. Não se trata de uma teologia natural [...] a criação não é vista como meio, 

mas como alvo da graça”. E, na p. 99, pontua que “A teologia da criação, em relação à hamartiologia e à 

escatologia de John Wesley, possibilita maior eficácia e abrangência da soteriologia”. As três realidades são 

combinadas em Wesley para explicar o processo redentivo. 

116
 Na obra WESLEY, John.Explicação clara da perfeição cristã. São Paulo: Imprensa Metodista, 1984, p. 33, fica 

claro que por liberdade gloriosa Wesley entende a condição futura de liberdade total da presença do pecado, 

realidade que, segundo ele, distorce a compreensão e prática da liberdade dotada por Deus. Mas na p. 40, 

aplica-a também à possibilidade de viver o presente livre do poder do pecado. 

117
 Sermões de Wesley: Texto inglês com duas traduções em português. Editado por Helmut Renders, Rui de 

Souza Josgrilberg, Paulo Ayres Mattos, José Carlos de Souza e Cláudio de Oliveira Ribeiro. 2.ª Impressão, 1 

CD-ROM, São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2008, Sermão 60. 

118
 Sermões de Wesley: Texto inglês com duas traduções em português. Editado por Helmut Renders, Rui de 

Souza Josgrilberg, Paulo Ayres Mattos, José Carlos de Souza e Cláudio de Oliveira Ribeiro. 2.ª Impressão, 1 

CD-ROM, São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2008, Sermão 60, parágrafo 3.º: “A liberdade que eles, então, 

tiveram, será completamente restaurada, e eles serão livres em seus movimentos. Eles serão libertos de todos 

os apetites irregulares, de todas as paixões desregradas, de toda disposição que tanto é um mal em si mesmo 

como possui alguma tendência para o mal”. 

119
 RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2010, (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 144, leciona acerca da felicidade na teologia de Wesley 

como diretamente relacionada à maneira como se vive a liberdade: “A felicidade, então, está relacionada com a 

percepção do amor divino e da capacidade de amar, com a „santidade interior‟ e a „santidade exterior‟ [...]. Para 

tal felicidade, não se parte da busca solitária de um encontro intimista com Deus, nem de momentos de êxtase 
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A liberdade, em Wesley, não é um atributo humano – de fato, com a 

deformação da Imago Dei, ela é considerada como perdida em relação à 

busca de Deus e ao estabelecimento de uma vida responsável [...]. Mas, 

mesmo não sendo um atributo humano ou parte da sua natureza, a liberdade 

é um direito cedido por Deus ao ser humano e, por este, desesperadamente 

procurado [...]. Consequentemente, onde o Reino de Deus cresce, onde a 

humanidade é restaurada „permanece aquela liberdade pela qual Cristo te fez 

livre‟. Ele, mais uma vez, te libertou do poder de pecado, como também da 

culpa e da punição consequentes do pecado. Em Cristo, cresce a capacidade 

para atuar livremente e para enxergar na liberdade do outro um direito divino 

e, assim, que não pode ser violentado pelo ser humano. „Liberdade‟ não pode 

mais ser confundida com „corações insensíveis‟. As relações estabelecidas 

no mundo devem ser caracterizadas por „justiça, misericórdia e amor‟.
120 

 

 Pensando desta forma, Wesley considera que a liberdade perpassa os limites temporais 

e espaciais da existencialidade humana, já que ela é vista como um dom da criação inteligente 

que se realizou no ontem (criação), se realiza no hoje (santificação como etapa da redenção) e 

se plenificará no amanhã (glorificação); no ontem, em razão de seu estabelecimento por Deus 

no Éden; no hoje, em razão de sua realidade no desenvolvimento das limitações humanas; e 

no amanhã, em razão da promessa de sua plenificação. 

Tal liberdade, porém, não é algo místico ou subjetivo. Pelo contrário, é um dom real 

que ocorre na prática de maneira simples e a cada momento no qual o ser humano usufrui, 

consciente ou inconscientemente, sua capacidade de autodeterminação.
121

 E será mais ou 

menos adequada ao plano de Deus a depender do grau de consciência do indivíduo quanto a 

ela e da maneira que se valer de sua autodeterminação para falar e agir conforme (ou não) os 

pressupostos da Lei Moral de Deus
122

. Estes últimos, por sua vez, dirigem o ser livre numa 

                                                                                                                                                         
comunitário. É a capacidade de viver de forma transformada e transformadora e de aguentar o sofrimento e a 

rejeição, senão a perseguição”. 

120
 Ibid., p. 285-286. 

121
 COLLINS, Kenneth J.Teologia de John Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena Aranha. 

Rio de Janeiro: CPAD, 2010, na p. 77 e seguintes, explica como essa capacidade de autodeterminação é, em 

Wesley, o resultado de ainda estarem presente nos seres humanos elementos da imagem natural de Deus com a 

qual o próprio criador os dotou: compreensão, vontade e liberdade. Já KLAIBER, Walter; MARQUARDT, 

Manfred.Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia wesleyana. Tradução de Helmut Alfred Simon. 2. 

ed. São Bernardo do Campo: Editeo, 2006, na p. 97, pontua que para Wesley, “a imagem e semelhança original 

com Deus [...] é descrita como completamente perdida; não sobrou no homem nada [...]”, embora Wesley 

também fale que no processo de santificação Deus restaura, por sua graça, essa imagem no homem. 

122
 WESLEY, John.Explicação clara da perfeição cristã. São Paulo: Imprensa Metodista, 1984, p. 112, deixa claro 

que a obediência à Lei Moral é fruto do amor a Deus e ao próximo, e que era contrário ao antinomismo de seu 

tempo, que enfatizava uma fé que descartava a Lei: “Guardai-vos do antinomianismo, quero dizer, de anular a 

lei ou alguma parte dela pela fé [...]. Tende cuidado com tudo que tenda a isto, seja em princípio ou em prática. 

Mesmo a grande verdade de que „o fim da lei é Cristo‟ pode seduzir-nos a cometer erro, se não considerarmos 

que Ele aceitou cada ponto da lei moral, enxertando-a na lei do amor”.Ellen White endossa esse 

posicionamento de Wesley ao ratificar esse ponto da teologia do avivalista, conforme se registra na obra 
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relação saudável nos planos vertical, para com Deus, e horizontal, para com os demais seres 

criados.
123

 

 Uma liberdade assim realizada resulta num estilo de vida responsável, cujo alto grau 

de sensibilidade tem como principal marca atos desinteressados de amor
124

 que buscam 

minorar os sofrimentos da raça humana caída. Além disso, tal liberdade se mostrará sempre 

equilibrada por rejeitar os extremos, seja do antinomismo
125

, seja do moralismo.
126

 

                                                                                                                                                         
WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 261: “A doutrina 

dos decretos divinos, que inalteravelmente fixam o caráter dos homens, havia conduzido muitos à rejeição 

virtual da lei de Deus. Wesley perseverantemente se opôs aos erros dos ensinadores antinomistas, 

demonstrando que esta doutrina que levava ao antinomismo é contrária às Escrituras”. No original The Great 

Controversy Between Christ and Satan. 1911. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 

1950. 719 p., esse texto pode ser lido na p. 261, na qual consta: “The doctrine of the divine decrees, 

unalterably fixing the character of men, had led many to a virtual rejection of the law of God. Wesley 

steadfastly opposed the errors of the antinomian teachers and showed that this doctrine which led to 

antinomianism was contrary to the Scriptures.” 

123
 COLLINS, op. cit., p. 57, concorda que em Wesley a lei moral “é a manifestação apropriada da vontade de 

Deus”, e por isso é a “regra imutável de certo e de errado”. Essa perspectiva influencia fortemente o seu 

conceito de liberdade. 

124
 WESLEY, op. cit., p. 16, evidencia o amor como elemento-chave de um cristianismo perfeito segundo o ideal 

bíblico: “E amando a Deus, ama ao próximo como a si mesmo; ama a todos os homens como à sua própria 

alma. Ama seus inimigos, até os inimigos de Deus. E se não puder fazer bem aos que o aborrecem, ainda não 

cessa de orar por eles, embora rejeitem o seu amor, o injuriem e persigam” 

125
 Antinomismo é a ideologia que propõe a absoluta incompatibilidade da liberdade em relação a qualquer norma 

estabelecida (ou lei no sentido amplo do termo). Nos dias de Wesley, o termo usado era “antinomianismo”. 

BAKER BOOK HOUSE CO. The Works of John Wesley. Third Edition Complete and Unabridged. Volume 8 

– Sermons. Grand Rapids, Michigan, USA: Baker Book House, 2002, na p. 275 em diante, traz o conteúdo 

intitulado “Minutos de algumas das últimas conversações entre o reverendo John Wesley e outros”, cujo texto 

do primeiro diálogo transcreve uma entrevista feita com Wesley acerca do tema, na qual o avivalista o 

relaciona diretamente à sua perspectiva de liberdade. A transcrição parcial do texto, datado de segunda-feira, 

dia 25 de junho de 1744, diz (p. 278): “Q. 19: O que é antinomianismo? R: É a doutrina pela qual se anula a lei 

pela fé. Q. 20: Quais são os seus principais pilares? R: (1) Que Cristo aboliu a Lei Moral; (2) E, portanto, os 

cristãos não são obrigados a observá-la; (3) Que um desdobramento da liberdade cristã é a liberdade de 

obediência aos mandamentos de Deus; (4)  Que é cativeiro fazer algo porque está ordenado, ou evitar algo 

porque é proibido; (5) Que um crente não está obrigado a praticar as ordenanças de Deus, ou fazer boas obras; 

(6) Que um pregador não deveria exortar para boas obras, nem a descrentes por ser isso uma ofensa, nem a 

crentes por ser isso desnecessário. Q. 21: Qual foi a ocasião que São Paulo escreveu sua epístola aos Gálatas? 

R: A vinda de certo homem ao meio dos Gálatas, quem pensava que „exceto se forem circuncidados, e 

guardarem a lei de Moisés, não poderão ser salvos‟. Q. 22: Qual é seu [de Paulo] principal propósito a esse 

respeito? R: Provar: (1) que o homem não pode ser justificado ou salvo pelas obras da lei, seja moral ou ritual; 

(2) que cada crente é justificado pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Q. 23: O que ele queria dizer com „as 

obras da lei‟ (Gál. 2:16 e seguintes)? R: Todas as obras que não decorrem da fé em Cristo. Q. 24: O que afirma 

por existência „sob a lei‟ (Gál. 3:23)? R: Sob a dispensação Mosaica. Q. 25: Qual lei foi abolida por Cristo? R: 

a lei ritual de Moisés. Q. 26: O que é entendido por liberdade (Gál. 1)? R: liberdade: (1) daquela lei [ritual]; (2) 

do pecado”. (tradução própria) 

126
 RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2010 (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 140-141, informa: “Wesley lutou, durante todo o seu 

ministério, tanto contra o antinomismo como contra o moralismo [...]. Segundo Wesley, os moralistas, 

chamados por ele de „quase cristãos‟, cumprem a lei formalmente. Eles julgam a si mesmos perfeitos e os 

outros, fora da graça. Externamente parecem cristãos de verdade, mas internamente são pessoas que 

desconhecem a graça. A sua vida é uma formalidade sem graça que se reflete numa religiosidade sem 

misericórdia e sem força para contribuir para transformações em pessoas de verdade, parecidos a „pólvora sem 

bala‟. Falta o amor a Deus, na experiência da justificação pela fé, e o amor ao próximo, livre de tendências de 
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3.3 Apelo à Liberdade Perfeita 

 

 

 A partir de seu conceito de liberdade enquanto o poder de autodeterminação que é um 

dom decorrente da imagem natural de Deus
127

 no ser humano, Wesley apela para seus 

ouvintes aderirem à proposta de realização da mesma num estilo de vida coerente com o 

modelo ético da Lei Moral
128

 de Deus fundamentada no amor. Esse modelo de prática da 

liberdade proposto por Wesley se chamará aqui de “liberdade perfeita” porque foi apregoada 

no contexto de sua perspectiva da perfeição cristã. Wesley trabalha essa ideia no texto intitulado 

“Explicação Clara da Perfeição Cristã”. 

Na obra datada de 27 de janeiro de 1767, o autor aponta para um tipo de liberdade que 

entende ser a “liberdade perfeita”. Para ele, a liberdade perfeita é o estado pessoal de 

autodeterminação ao bom e ao bem, o qual resulta da gratidão
129

 e está presente na vida de um 

crente que alcançou a perfeição cristã.
130

 Esta última, por sua vez, não se confunde com 

ausência de pecado ou de defeitos, mas se define na completa e permanente comunhão com 

Deus, condição que enche o ser humano com amor que o governará em todas as coisas.
131

 

                                                                                                                                                         
autojustificação pelas obras [...]. Outra frente era o antinomismo, tratado como uma questão de prática. O que é 

antinomismo? Uma doutrina que esvazia a lei pela fé. Quais são seus pilares maiores? Que Cristo abole a lei 

moral. Que consequentemente não sejam obrigados a observá-la [...] Nem o antinomismo nem o moralismo 

têm algo a oferecer [...]”. 

127
 KLAIBER, Walter; MARQUARDT, Manfred.Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia wesleyana. 

Tradução de Helmut Alfred Simon. 2. ed. São Bernardo do Campo: Editeo, 2006, p. 352, explica que para 

Wesley “cada homem em particular – seja de que raça ou nacionalidade, ou camada social, for – é considerado 

imagem e semelhança de Deus, dotado de alma imortal e dignidade imperdível”. 
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 Acerca da relação entre estilo de vida e lei moral em Wesley, ver COLLINS, Kenneth J.Teologia de John 

Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena Aranha. Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 173-174. 
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 Conf. WESLEY, John.Explicação clara da perfeição cristã. São Paulo: Imprensa Metodista, 1984, p. 129: 

“Uma gratidão que faz com que a alma se esvazie de suas obras, para que estas voltem à sua fonte de origem, 

assim como os rios esvaziam prontamente todas as suas águas no mar”. 
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conhecem o Filho, nem o Pai. Na verdade, a sua alma é toda amor, cheia de „ternos afetos de misericórdia, de 

bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade‟ (Col. 3:12). Sua vida, portanto, está plena de fé, 

paciência, esperança, e de obras de amor. E tudo quanto faz, seja em palavra, seja em ação, faz tudo no nome, 

no amor e no poder do Senhor Jesus. Em resumo, ele faz a vontade de Deus „assim na terra como no céu‟. Isto 

é ser um homem perfeito, ser totalmente santificado; e, como diz o arcebispo Archer, „é ter um coração tão 

ardente com o amor de Deus, que continuamente ofereça cada pensamento, palavra e obra como sacrifício 

espiritual, agradável a Deus em Cristo”. 

131
 Ibid., p. 64, registra explicação resumida do conceito wesleyano de perfeição cristã: “A perfeição da Escritura é 

o amor puro enchendo o coração e governando todas as palavras e ações”.Na p. 137, da mesma obra, ele 

afirma: “Por perfeição eu entendo humildade, bondade, paciência, amor a Deus e ao próximo, domínio de 

nosso temperamento, palavras e ações”. 
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Esta liberdade é produzida no uso da razão, embora não possa ser produzida pela própria 

razão, mas apenas pelo amor que decorre de um coração grato a Deus pela graça Dele 

recebida. Neste sentido, afirma Wesley: 

 

E visto que a razão não pode produzir o amor de Deus, ela também não pode 

produzir o amor ao próximo – uma benevolência calma, generosa e 

desinteressada para com todos os filhos dos homens. Esta boa vontade 

sincera e firme para com nossos semelhantes nunca fluiria de qualquer fonte 

senão da gratidão para com nosso Criador.
132 

 

Gratidão por fazer parte do reino da graça e por estar na condição de filhos adotados 

por Deus. Quanto ao primeiro motivo, Wesley fala em dois reinos de Deus, um da graça, que é 

estabelecido neste mundo a partir do crente que testemunha da religião verdadeira, que é o 

Amor de Deus e ao próximo
133

, e o reino da glória, que será estabelecido futuramente no céu: 

“Nestas palavras „venha o teu reino‟ oramos também para que venha o seu reino eterno, o reino 

de glória no céu, que é a continuação e a perfeição do reino de graça na terra”
134

. Para Wesley, 

a liberdade perfeita leva o cristão a viver no reino da graça na expectativa do reino da glória, ao 

mesmo tempo em que antecipa este último por seu testemunho de amor a todos os homens e em 

todos os lugares possíveis.
135

 

Quanto ao segundo motivo, Wesley defende que uma das evidências mais expressivas 

da condição de filhos adotados por Deus é a disposição ao sacrifício em favor de outros quando 

no exercício das prerrogativas de tal filiação. Acerca de tal realidade, ele pontua: 
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 BURTNER, Robert W.; CHILES, Robert E.Coletânea da teologia de João Wesley. Tradução de Messias 

Freire. 1. ed. São Paulo-SP: Imprensa Metodista, 1960, p. 206-207. 
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 BURTNER, Robert W.; CHILES, Robert E.Coletânea da teologia de João Wesley. Tradução de Messias 

Freire. 1. ed. São Paulo-SP: Imprensa Metodista, 1960, p. 223. 
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 Conf. RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do 

Campo: Editeo, 2010, (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 258: “Em 1748, Wesley afirmou que o pedido 
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É a consciência de termos recebido interiormente, através do espírito de 

adoção, as qualidades mencionadas na Palavra de Deus como pertencentes 

aos seus filhos adotivos: um coração amoroso para com Deus e para com 

toda a humanidade; confiança semelhante à da criança em Deus nosso Pai; 

nada desejando senão a Ele; lançando sobre ele todos os nossos cuidados; 

abraçando todos os filhos dos homens com sinceridade e terna afeição, 

estando prontos a darmos a vida em favor de nosso irmão assim como Cristo 

deu a sua por nós.
136 

 

Para Wesley a compreensão do amor de Deus e sua graça torna os seres humanos 

filhos de um mesmo Pai e produz gratidão, e esta, por sua vez, produz amor como resposta
137

. 

Esse amor toma a dimensão dupla do amor a Deus e do amor ao próximo, resultando em boas 

obras.
138

 Tal estilo de vida, imerso na graça, impele o indivíduo a se manter em comunhão com 

Deus, que lhe imprime no coração a lei pela qual viverá a chamada liberdade perfeita: 

 

Se o Senhor já cumpriu a sua palavra, se Ele já „escreveu a sua lei no teu 

coração‟, então „firma-te na liberdade com a qual Cristo te libertou‟. Tu não 

estás somente livre das cerimônias judaicas, da culpa do pecado, e do medo 

do inferno (esta liberdade está muito longe de ser a liberdade total; ela é a 

parte menor e mais baixa da liberdade cristã), mas tens infinitamente mais, 

estás livre do poder do pecado, de servir ao demônio e de ofender a Deus. 

Oh! Firma-te nesta liberdade! Em comparação com esta, todo o resto não é 

digno nem mesmo de ser nomeado! Firma-te no amor a Deus de todo o teu 

coração, no serviço com todas as tuas forças! Assim o guardar sua lei e andar 

em todos os seus mandamentos sem culpa são liberdade perfeita.
139 

 

Para Wesley, essa liberdade perfeita é ao mesmo tempo um estado de gratidão e a 

disposição total da alma à abnegação
140

, entendida como sinônimo de renúncia do “eu” para o 
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 BURTNER, op. cit., p. 29. 
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 KLAIBER, Walter; MARQUARDT, Manfred.Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia wesleyana. 

Tradução de Helmut Alfred Simon. 2. ed. São Bernardo do Campo: Editeo, 2006, p. 268, pontua que, segundo 
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 WESLEY, John.Explicação clara da perfeição cristã. São Paulo: Imprensa Metodista, 1984, p. 128, afirma que 
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 BURTNER, Robert W.; CHILES, Robert E.Coletânea da teologia de João Wesley. Tradução de Messias 

Freire. 1. ed. São Paulo-SP: Imprensa Metodista, 1960, p. 201-202, com grifos acrescidos. 
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 Segundo o pensamento de WESLEY, John.Explicação clara da perfeição cristã. São Paulo: Imprensa 

Metodista, 1984, p. 115, a abnegação é mais do que simplesmente uma disposição do intelecto. É o 
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compromisso na graça
141

. E “a natureza da renúncia é o negarmos ou recusarmos seguir nossa 

própria vontade por uma convicção de que a vontade de Deus é a única regra de ação para 

nós”
142

. Ele fala da abnegação como característica do tipo de amor-resposta que a liberdade 

perfeita desenvolve não no plano do mero sentimento ou vontade, mas da consciência de ser e 

do agir conforme o que Deus entende ser o melhor. No resultado espiritual de uma vida que 

aceita a Cristo e vive nEle se realiza o verdadeiro e perfeito amor cristão, amor esse que 

proporciona, respectivamente, verdadeira e perfeita liberdade: 

 

O amor cristão é em si mesmo generoso e desinteressado; nasce não de 

qualquer ponto de vista de vantagem para nós mesmos, nem de lucro ou de 

louvor, nem ainda do prazer do amor. Este é filho, não o pai da nossa 

afeição. Sabemos por experiência que o amor social, se isto significa amor 

ao próximo, é absolutamente diferente do amor egoísta, mesmo que seja da 

mais elevada qualidade, tão diferente quanto o são os objetos aos quais ele se 

dirige. É contudo certo que, se obedecerem determinadas regras, cada um 

proporcionará uma força adicional ao outro até que se unam para nunca 

serem divididos.
143 

 

A realização de tal liberdade frutificará em comunhão santificadora permanente com 

Deus e serviço de amor aos demais seres humanos. Em tal comunhão, os elementos principais 

são a fé, o amor e a obediência
144

, demonstrados no compromisso com Deus e com os homens, 

o que se apresenta como atitude que vai além do mero assentimento intelectual que ele chama 

de ideias. Tal perspectiva levou Wesley a afirmar: “Creio que o Deus misericordioso olha mais 

para a vida e para os sentimentos dos homens do que para as suas ideias”
145

. E ele mesmo deu 

testemunho desta premissa ao colocar a mão na massa enquanto arauto da liberdade pelo menos 

em três frentes pontuadas por um de seus comentaristas: “De fato, Wesley desenvolve as 

consequências desta convicção em relação à humanidade somente em três direções: na luta em 
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favor da liberdade religiosa, na luta pela reforma das prisões e na luta pela libertação dos 

escravos”
146

. 

 Com mais do que o discurso, ele apela para a liberdade perfeita, entendida como a 

prática permanente de atos motivados pelo amor, piedade, compaixão e caridade
147

, em cada 

oportunidade do serviço a Deus e ao próximo.
148

 Essa liberdade se contrapõe à prática de atos 

superficiais ou vazios, entendidos como aqueles destituídos de tais motivações.Wesley 

evidenciou, a partir de sua ideia de perfeição cristã, a necessidade de reflexão, compreensão e 

readequação da liberdade por parte dos cristãos e o correspondente prejuízo de sua prática 

imperfeita (contrária à proposta bíblica). Seu apelo era para que os cristãos compreendessem e 

praticassem a liberdade devidamente motivada e coerentemente dirigida
149

, motivada pelo 

amor e dirigida ao serviço. E quanto à sua ênfase no serviço, já se afirmou: 

 

Wesley não destaca um tipo de serviço, mas uma atitude de serviço. Em 

outras palavras, esta atitude de diaconia é considerada fundamental e deve 

marcar toda a atividade humana em relação a outras pessoas. Trata-se não da 

descrição de atos isolados, mas de um estilo de vida: „tudo quanto dermos, 

falarmos ou fizermos que aproveite ao nosso próximo e que outras pessoas 

recebam; qualquer auxílio, seja em relação ao seu corpo, seja em relação à 

sua alma.
150 

 

 Ser livre seria, assim, servir com amor a todos os homens e em todos os lugares. Só 

assim o crente estaria vivenciando a liberdade realmente cristã. Assim pensada, a liberdade 
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não é meramente uma questão de ideia, ou de sentimento, ou ainda de desejo ou de 

conveniência, mas, sobretudo, uma questão de fé e razão, consciência e atitude, quanto ao 

dever de compartilhar a graça recebida. Essa é uma tarefa para a qual o cristão deve se 

empenhar dando a si mesmo e tudo o que puder em serviço abnegado a todos os homens, em 

todos os lugares e de todas as formas possíveis. Nas palavras do próprio Wesley, “Tendo, 

primeiramente ganho tudo o que podeis e tendo, em segundo lugar, economizado tudo o que 

vos foi possível, então „daí tudo que puderdes‟ [...]”
151

. Liberdade Perfeita é dar-se a si mesmo 

sem reservas a Deus e dar tudo de si mesmo sem reservas aos semelhantes, sendo assim governado 

pelo amor.
152

 

Em resumo, a liberdade perfeita de Wesley é, na verdade, “um processo de liberdade” 

que Deus opera no ser humano. Começa pela justificação
153

, passa pela regeneração
154

 e se 

aperfeiçoa com a santificação
155

. Nesse sentido, o conceito de liberdade em Wesley não há 

como ser compreendido sem a aceitação da realidade do pecado
156

, tema que em tempos 

modernos tem sido desconsiderado ou minimizado em sua complexidade pela grande maioria 
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dos teólogos. Mas para Wesley, a liberdade e a perfeição cristã eram sinônimas da condição 

de um coração marcado pelo amor e dedicação plena a Deus e suas criaturas, um coração que, 

mesmo carregando as feridas do pecado,o escolhe e se esforça por rejeitá-lo. Um coração que, 

ao experimentar a liberdade perfeita, busca com ela alcançar a outros “[...] que [também] 

anseiam por uma palavra graciosa de liberdade, de verdadeira liberdade, não a do tipo de 

imitação de liberdade que o mundo oferece e deixa as pessoas sob o doloroso domínio do 

pecado enquanto apenas lustra suas algemas”
157

. E nesse ponto cabe lembrar o que já se disse: 

 

Mesmo que hoje notemos certas restrições a este ponto de partida de Wesley, 

continua importante afirmar que, pelo fato de Deus ter ligado a si os homens 

em liberdade e amor, estes podem aprender a valorizar a si mesmos como 

seus filhos, e neste amor podem dispor-se a servir aos outros em liberdade de 

doação, a estabelecer relações com eles e cultivá-las no mesmo espírito.
158 

 

Há evidências de que a perspectiva de Wesley acerca da liberdade enquanto processo 

tenha influenciado decisivamente a perspectiva de White quanto ao mesmo tema, em especial 

no tocante ao fundamento ético (motivação) e o fundamento prático (atitude) da liberdade, 

ambos com suas implicações no diaadia da vida cristã. As premissas do avivalista de que a 

liberdade deve estar motivada pelo amor, que é o fundamento ético da Lei Moral de Deus
159

, e 

de que sua prática deve se pautar por esse mesmo código moral como medida de facilitação 

do desenvolvimento humano estão presentes nos escritos da autora. Para ambos, a liberdade 

acontece no serviço, sendo este a oportunidade de expressar o amor (espiritualidade), a piedade 

(racionalidade), a compaixão (emocionalidade) e a caridade (materialidade)
160

de Deus ao 

próximo. É o envolvimento total em busca de total envolvimento.
161
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sua lei‟. O que foi escrito em suas „linhas centrais‟ nas tábuas de pedra nada mais era que um auxílio de 

urgência, até o tempo em que Deus novamente começasse a escrever nos corações dos homens a sua lei, 

conforme a promessa, e gravá-la no seu íntimo (Jr 31:33).” 

160
 É fato que a caridade, segundo a proposta de Wesley, se volta quase que exclusivamente para o atendimento 

das contingências materiais daqueles que ele considerava socialmente fragilizados. JENNINGS JR., Theodore 

W.Good news to the poor: John Wesley's evangelical economics. Nashville: Abingdon Press, 1990, às p. 47 a 
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Seis realidades principais apontam para tal influência e convergências de perspectivas: 

1.ª Pelo fato de Ellen White ter sido filha de Metodistas e também pertencido à Igreja 

Metodista, tendo por isso tido amplo contato e recebido influência da Teologia Wesleyana, 

fato que já se mostrou no capítulo anterior
162

; 2.ª Pelo fato de ter Ellen White reagido, 

teoricamente, de forma muito semelhante à de Wesley ao enfrentar desafios análogos àqueles 

enfrentados pelo avivalista nos campos filosófico e teológico
163

; 3.ª Ela mesma conhecia bem 

a Teologia de Wesley, tendo inclusive lido obras do autor que faziam parte de seu acervo 

                                                                                                                                                         
69, sai em defesa de Wesley explicando que não se tratava de mera comoção ou sentimentalismo, mas de 

verdadeira solidariedade decorrente de experiência de vida do teólogo junto à aflição de milhares de pessoas de 

seu tempo desprovidas do mínimo de condições dignas de sobrevivência. Na p. 51, pontua: “Opção para e 

associação com os pobres, qualquer que seja o motivo que inaugurou este movimento, resultou em algo com 

olhos para ver e ouvidos para ouvir, de dentro, a batalha contra a desumanizante degradação causada pela 

aguda pobreza”. (tradução própria). Ellen White posteriormente ampliaria consideravelmente a ideia de 

caridade ao relacioná-la às demais contingências da existencialidade humana (aspectos emocional e espiritual). 

161
 RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2010 (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 276-277, esclarece melhor essa ideia: “Portanto, o ser 

humano é uma unidade da qual fazem parte corpo, alma e mente [...]. O que está em jogo, para ele [Wesley], é 

que o amor ao próximo não deve ser reduzido à mera ação exteriorizada, sem atingir o ser humano na sua 

totalidade [...]. A insistência na insolúvel relação do duplo mandamento do amor origina-se na convicção de 

que relações mútuas de cuidado devem ser criadas para proporcionar o real crescimento e maturidade na fé 

como caminhada cristã”. 

162
 Conf. VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à 

justificação pela fé. In: Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da 

Religião, São Bernardo do Campo. 1981, p. 198 (Conclusão): “White viera do metodismo, leu obras de John 

Wesley e a ele referentes. Dedicou o capítulo XIV do seu livro Conflito dos Séculos à exposição da história da 

Evangelização na Inglaterra, enaltecendo o incansável trabalho de Wesley”. 

163
 Ibid., na p. 199-200, resume da seguinte forma as aproximações históricas, filosóficas e teológicas entre 

Wesley e White em seus respectivos contextos: “Wesley viveu no século XVIII e White no XIX e começo do 

século XX, mas viveram em meio às mesmas trevas espirituais e morais. Como Wesley encontrava as portas de 

sua igreja fechadas para ele pregar, a ideia de adventismo fez com que seus pastores a excluíssem da igreja 

metodista. Ambos viveram 88 anos aproximadamente (ele, de 1703 a 1781; ela, de 1827 a 1915), vida de 

completa submissão à vontade divina, gastando-se pela evangelização. Ambos permaneceram vivos, ele, apesar 

das sérias perseguições dos homens maus, ela, mesmo perseguida desde a infância pela enfermidade; ambos 

foram muito criticados e afrontados. Combateram, com base na Escritura, movimentos filosóficos e pretensas 

ciências, bem como doutrinas errôneas, dentro e fora da sua denominação religiosa. Seus escritos são uma 

afronta ao deísmo de Matheus Tyndal; ao racionalismo de John Locke; ao arianismo de Socínio; ao iluminismo 

alemão e francês; ao criticismo de Baur, Schleirmacher e Hegel e muitos outros; ao panteísmo de Spinoza e 

Davi Strauss; ao otimismo do século XVIII; ao evolucionismo de Charles Darwin e ao neodarwinismo, ao 

mecanicismo e outros ismos. Estas filosofias encontram em Wesley e White barreiras inexpugnáveis. O 

predeterminismo de Agostinho e Calvino, o misticismo dos moravianos, o antinomianismo de tantas 

religiosidades bem como o legalismo e o fanatismo com todas as suas ramificações (glossolalia, falsa 

santidade) e o espiritismo (que surgiu em 1848) têm nos escritos Whiteanos um sorvo acre. Eles fortaleceram 

cada um a seu tempo as fileiras contra o romanismo, contra a decisão de Trento quanto à Santificação ou obras 

virem antes da justificação, pregaram contra a penitência e indulgência, contra o fato de colocar o sacerdote, 

anjos e santos como intercessores, dando a Cristo unicamente este papel. O extremismo sinergístico (dava 

valor inerente à fé e à lei) não encontra neles apoio algum. Eles eram da filosofia bíblica, foram ensinados a 

reverenciar a Bíblia como a Palavra de Deus. Para eles, a ciência deve ser examinada pela Escritura, é um 

auxiliar de Deus para sua revelação. A natureza também fala do amor divino, embora maculada e mudada pelo 

pecado. Ambos podem ser considerados „Homo Unius Libri‟, sempre citam Isaías 8:20: „À lei e ao 

testemunho...‟, todas as revelações têm de se conformar à Bíblia”. 
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bibliográfico
164

; 4.ª Em vários de seus escritos, a autora faz alusão direta a Wesley, utilizando-

o como um importante referencial teórico em sua produção literária
165

; 5.ª Pelo fato de que 

muitos dos temas desenvolvidos pela autora se aproximam fortemente do ponto de vista do 

avivalista acerca do mesmo assunto
166

, enquanto outros chegam a ser idênticos
167

; 6.ª Pelo 

fato de que a autora, assim como Wesley, afirmava a liberdade fundamentada no amor e 

                                                 
164

 Conf. WARREN, Johns H.; POIRIER, Tim; GRAYBILL, Ron (Comp.).A bibliography of Ellen G. White‟s 

private and office libraries. 3.ª Revised Edition. Estados Unidos da América: Ellen G. White Estate, 1993, p. 

58, Ellen White tinha em seu acervo bibliográfico, ao tempo de sua morte, em 1915, três obras de autoria do 

próprio Wesley. Duas delas eram os livros “A Collection of Hymns for the Use of the People Called 

Methodists (London: Wesleyan Conf. Office, 1876), 316 p.” e “The Law of God, Its Origin, Properties and Use 

(Battle Creek, Mi.: Review and Herald, n. d.), 16 p.”; e a terceira era a clássica coleção “The Works of Rev. 

John Wesley, A. M., ed., John Emory, 7 volumes. (NY: J. Emory and B. Waugh, 1831)”. Além disso, havia 

obras de outros autores que faziam alusão ao pensamento de Wesley. 

165
 Conf. consulta ao acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published 

Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, o avivalista é 

citado de maneira recorrente nos manuscritos da autora, que incluem livros, periódicos, cartas e outros 

materiais. Ela o cita de duas formas: “John Wesley”, referenciado 25 vezes, e apenas o termo “Wesley” que 

aparece 76 vezes no total, sendo que duas delas dizem respeito à família Wesley Hare, um casal 

contemporâneo da autora (conf. Letters: 58, de 1897, e 23, de 1900), outras duas aludem apenas a Charles 

Wesley, enquanto as demais 72 ocorrências fazem alusão direta ao avivalista inglês. Observa-se ainda que os 

termos: “Wesleyan” aparece 18 vezes, “Wesleyans” 3 vezes, “Methodism” 20 vezes, “Methodist” 121 vezes e 

“Methodists” 35 vezes. Lembra-se ao leitor que o sistema de busca do referido acervo eletrônico considera 

para efeitos de números de ocorrências a quantidade de parágrafos nos quais os termos foram citados pela 

autora. Considerando que num mesmo parágrafo o termo pode ter sido usado mais de uma vez, o seu uso pode 

ser seguramente projetado para um número ainda maior de ocorrências dos termos em seus escritos. 

166
 Exemplos de aproximações temáticas em ambas as teologias podem ser consultados nos seguintes trabalhos: 

VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto a justificação 

pela fé. 1981. 217 p. Dissertação de Mestrado no Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências, São 

Bernardo do Campo; DARIUS, Fábio Augusto.Passos para Cristo: a construção do conceito de “santificação” 

na obra de Ellen White legada à Igreja. 2010. 119 p. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior de 

Teologia do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação. São Leopoldo; ARAUJO, Glauber Souza.O caminho da 

perfeição: um estudo da teologia da santificação em John Wesley e Ellen G. White. 2011. 93 p. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Religião) – Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós Ciências da 

Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

167
 Um exemplo pode ser inferido da idêntica opinião de Wesley e de Ellen White quanto às duas fases da Igreja, 

ambos usando inclusive as mesmas expressões “Igreja Militante” e “Igreja Triunfante”. RENDERS, 

Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: Editeo, 2010 

(Teologia wesleyana brasileira, v. 3), na p. 259, lembra o fato de Wesley usar tais expressões no Sermão 127, 

parágrafo 9.º, conforme extraído de WJW, v. 4, 1791, p. 143. Já Ellen White usa essas mesmas expressões, 

com idêntico sentido dado por Wesley ao afirmar que: “A igreja militante não é a igreja triunfante, e a Terra 

não é o Céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola 

de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados, para esta vida e para a futura vida imortal”, 

conforme apresenta seu texto publicado originalmente em The Signs of the Times, de 4 de janeiro de 1883. Há 

outros temas em que a autora ratifica e repete o posicionamento de Wesley. Nesse sentido, DARIUS, Fábio 

Augusto. In: Passos para Cristo: a construção do conceito de “santificação” na obra de Ellen White legada à 

Igreja. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior de Teologia do Instituto Ecumênico de Pós-

Graduação. São Leopoldo. 2010, p. 96, nos conteúdos das notas de rodapé 148 e 149, pontua que: “É quase 

impossível não notar a semelhança da frase „nosso campo é o mundo‟ de White [extraída de WHITE, Ellen. 

Sowing beside all Waters. Pacific Union Recorder. Westlake Village, CA: 18.07.1907] com a frase „o mundo é 

minha paróquia‟, de John Wesley, encontrada em WHITEHEAD, John. The Life of the Rev. John Wesley, 

M.A.: Some Time Fellow of Lincoln College, Oxford. Boston: Dow & Jackson, 1845, p. 351”. 
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pautada pela ética da Lei Moral de Deus, e defendia que seu resultado deveria se voltar para o 

desenvolvimento das potencialidades do ser humano
168

. 

Em resumo, embora divirjam quanto a importantes temas teológicos
169

, Wesley e 

Ellen White compartilharam da proposta de que a liberdade está fundamentada no amor, por 

sua vez estampado no código moral Divino, conforme aparece na Lei Moral dos Dez 

Mandamentos, cuja compreensão e prática contribui ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. Para ambos, a liberdade não é um fim em si, mas um meio de o 

cristão ser abençoado e estender essa benção a outros.
170

 

4 ELLEN G. WHITE: DE TODAS AS MANEIRAS PARA ALCANÇAR E 

TRANSFORMAR A INTEGRALIDADE HUMANA 

 

 

4.1 Retomando a Temática da Liberdade 

 

 

 Ellen G. White, cuja biografia já foi esboçada no capítulo anterior, retoma e amplia 

ainda mais as perspectivas de liberdade conforme propostas por Lutero e Wesley
171

, sem 

                                                 
168

 Na obra WESLEY, John.Explicação clara da perfeição cristã. São Paulo: Imprensa Metodista, 1984, p. 114, o 

avivalista deixa claro que a obra de piedade não deve se dirigir apenas às contingências do corpo, mas também 

da alma, sendo este último um termo usado para indicar os demais aspectos da integralidade humana: “Cuidai-

vos do pecado da omissão; não percais qualquer oportunidade de fazer o bem. Sede zelosos de boas obras, não 

omitindo voluntariamente uma obra de piedade ou misericórdia. Fazei todo o bem possível para o corpo e a 

alma dos homens”. Ellen White também via o ser humano a partir de tal integralidade, conforme se verá mais 

adiante. 

169
 Embora White concorde com Wesley em muitos temas, também é verdade que as teologias de ambos são 

divergentes em importantes temas. VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e 

Ellen White quanto à justificação pela fé. In: Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino 

Superior – Ciências da Religião, São Bernardo do Campo. 1981, p. 3 (Sinopse) cita os três temas de maior 

discordância entre a autora e o avivalista: “Entre as principais divergências entre eles [Wesley e White] nota-se 

a preocupação de White em mostrar a justificação e santificação dentro da doutrina do santuário, e a guarda do 

sábado como consequência da justificação, enquanto que Wesley não se preocupa com essas doutrinas. A 

imortalidade da alma, para White, é doutrina pagã, e não escriturística, na qual se apoiam algumas doutrinas 

antibíblicas do romanismo, e Wesley aceita essa doutrina afirmando que somente o corpo morre”. E completa, 

na página 208, afirmando que “A doutrina do santuário é característica adventista. Wesley não menciona essa 

doutrina a não ser alguns fatos a ela relacionados. Ellen White, pelo contrário, liga essa doutrina à justificação 

e à santificação [...]. O Santuário é doutrina adventista que custou muito estudo, oração, jejum e noites de 

meditação”. 

170
 RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2010 (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 166, registra que “Em Wesley, a visitação dos pobres 

[por exemplo] não é uma desgraça, mas uma fonte da graça, um exercício necessário para crescer na própria 

santificação”, um exemplo de como uma atitude de amor pode desenvolver ao mesmo tempo a potencialidade 

de quem a pratica e de quem a recebe. 

171
 Conforme se infere do relatório de WARREN, Johns H.; POIRIER, Tim; GRAYBILL, Ron (Comp.).A 

bibliography of Ellen G. White‟s private and office libraries. 3.ª Revised Edition. Estados Unidos da América: 
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desconsiderar todo o desenvolvimento dado por eles ao tema.
172

 Conforme já se afirmou, 

Lutero centrou sua perspectiva e exposição da liberdade numa base cristológica, procurando 

prioritariamente fundamentar a origem da liberdade em Cristo e restabelecer as Escrituras 

Sagradas como o único fundamento balizador de sua prática. No entanto, Lutero conectou a 

liberdade à graça de forma tão absoluta, que de certo modo ofuscou a realidade de sua relação 

mais próxima também com a Lei de Deus. Wesley, por sua vez, valeu-se das premissas de 

Lutero e foi além delas ao buscar explicar os desdobramentos de tal liberdade, de base 

cristológica, no diaadia prático da vida cristã, para isso conectando-a de maneira determinante 

à Lei Moral.
173

 Sua contribuição ao tema foi dar a ele um viés soteriológico, abordagem que 

                                                                                                                                                         
Ellen G. White Estate, 1993, as obras que Ellen White possuía de Lutero e de Wesley ao tempo de sua morte, 

em 1915, evidenciam que ela dava atenção especial ao conteúdo desenvolvido por eles acerca da temática da 

liberdade. Na p. 36, informa-se que ela possuía de Lutero a obra “A Commentary on St. Paul‟s Epistle to the 

Galatians (London: B. Blake, 1836), 476 p. (numerous eds.)”, em cujo conteúdo o reformador alemão trata 

acerca da relação entre graça e lei, e que tem como pano de fundo a questão da liberdade cristã. Já na p. 58, 

informa-se que ela possuía de Wesley a obra “The Law of God, Its Origin, Properties and Use (Battle Creek, 

Mi.: Review and Herald, n. d.), 16 p.”, em cujo conteúdo o avivalista inglês trata também da relação entre 

graça e lei, e cujo fundamento segue a mesma temática, ou seja, a liberdade cristã. Não é coincidência, 

portanto, que a atenção de Ellen White à temática da liberdade também se desenvolva numa tratativa que parte 

da relação entre a graça e a lei, conclamando o ser humano redimido à responsabilidade frente ao equilíbrio 

dessas realidades cuja realização se dá em liberdade compromissada com o serviço. 

172
 Não só no tocante ao tema da liberdade, mas em relação a tantos outros, a autora considerou o posicionamento 

de Lutero e de Wesley em seus escritos. Conf. consulta ao acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. 

White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: 

Ellen G. White State, 2007, ambos os teólogos aparecem em 22 ocorrências de referências cruzadas nos 

manuscritos originais da autora, que incluem livros, periódicos, cartas e outros materiais. Ou seja, em vinte e 

dois parágrafos de seus escritos, ambos os teólogos foram lembrados de maneira conjunta pela autora. A 

atenção dada a eles decorria do respeito da autora ao testemunho pessoal de fidelidade à Palavra, que ambos, 

reformador e avivalista, deram a seu tempo e na medida da compreensão que tiveram. Embora ela tenha 

afirmado categoricamente que eles nada fizeram de si mesmos, mas pelo poder de Deus, os qualificou como 

“grandes reformadores e mestres do ensino”, poderosos instrumentos que, ao lado de outros, defenderam a 

verdade. No periódico Review and Herald, 24 de março de 1903, intitulado “Words to Ministers”, no parágrafo 

6.º, ela pontua: “Neither Luther, Melanchthon, Wesley, Whitefield, nor any other great reformer and teacher 

could of himself have gained such access to hearts as to accomplish the great results that these men 

accomplished. But God spoke through them”. Ou seja: “Nem Lutero, Melâncton, Wesley ou Whitefield, nem 

qualquer outro grande reformador e mestre poderia, de si mesmo, ter conquistado tal acesso aos corações a 

ponto de alcançar os resultados que esses homens alcançaram. Mas Deus falava por meio deles”. Assim ela 

reconhecia ao mesmo tempo a importância e as limitações das contribuições de ambos para a teologia cristã.  

173
 ARIAS, Mortimer. De Lutero a Wesley e de Wesley a nós. Caminhando,Ano VIII, n. 12 – 2.º semestre de 

2003. Apud: VVAA. Sermões de Wesley: Texto inglês com duas traduções em português. 2.ª Impressão, 1 CD-

ROM, São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2008, nas páginas 32, 36, 37 e 39, esboça o raciocínio que 

confirma tal assertiva: “A herança de Lutero é a radicalidade da graça. A graça é o fundamento da vida e da fé 

e, portanto, o substrato da teologia, como nas quatro frases em latim que sintetizam a Reforma: Sola Gratia, 

Solo Christo, Sola Scriptura, Sola Fide”.Wesley vai além e critica o Comentário de Lutero à Epístola aos 

Gálatas, justamente em razão da ênfase do reformista apenas na graça, desprezando a santificação que envolve 

em si o papel da Lei Moral e das obras da fé. “No fundo, a diferença fundamental entre Lutero e Wesley, com 

referência à doutrina da graça, é o conceito de santificação, da graça santificante [...]. Devemos reconhecer que 

Wesley também é um teólogo da graça, com um conceito inclusivo e abarcador, e uma ênfase na santidade que 

devolve ao crente sua responsabilidade perante o Deus da graça.” “Para Lutero, o coração da salvação é uma 

mudança de status do pecador, o qual é recebido e tratado como justo, por uma justiça imputada (simul iustus 

et pecator). No conceito wesleyano da „grande salvação‟, Deus tem muito mais para nós [...] não somente 

justifica, mas abre o crescimento na graça: criarmos de novo, transformarmos, restaurarmos a saúde e o nosso 
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perpassa sua tratativa não só do tema da liberdade, mas também de muitos outros emanados 

de sua pena.
174

 

 Já Ellen White foi além de seus antecessores ao desenvolver o tema a partir de sua 

análise sob o enfoque integral.
175

 Partindo das compreensões cristológica e soteriológica já 

prestadas por Lutero e Wesley, ela retoma e analisa a questão da liberdade com especial 

atenção ao que pode se chamar de viés “integralógico”. Este termo, conforme ora proposto, 

não tem previsão terminológica e tampouco referencial nos dicionários formais da língua 

portuguesa, consultados para formulação deste trabalho. Contudo, elaborou-se 

propositalmente a partir da junção dos termos “integral”
176

  e “lógico”
177

 e será utilizado para 

significar o modelo peculiar da teologia de Ellen White. Objetiva, desta forma, expressar a 

preocupação demonstrada pela autora em que o estudo e tratativa dos muitos temas por ela 

abordados fossem feitos de forma mais completa possível, evitando-se qualquer diminuição, 

distorção, restrição ou extrapolação que pudesse comprometer a coerência sistemática contida 

nas Escrituras Sagradas quanto ao trato do mesmo assunto. 

                                                                                                                                                         
desempenho como imagem de Deus”.E esse distanciamento teológico fica evidente no trato da temática da 

liberdade, relacionada diretamente ao tema da graça. 

174
 Conf. COLLINS, Kenneth J.Teologia de John Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena 

Aranha. Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 17 e seguintes. 

175
 Importante esclarecer que para realização deste trabalho pesquisou-se os acervos bibliográficos constantes dos 

bancos de dados existentes nos seguintes locais: Universidade Metodista de São Paulo, Centro Universitário 

Adventista de São Paulo – Campus Engenheiro Coelho, Biblioteca James White da Universidade Andrews, 

Centro de Pesquisas Ellen White – Sede Brasil, White State (Patrimônio Literário Ellen White) e Centro 

Adventista de Pesquisa da Universidade Andrews. Embora o tema da liberdade seja um evidente pano de fundo 

que perpassa todos os escritos de Ellen White, as verificações feitas nos acervos existentes nos locais referidos 

localizaram apenas duas obras que, até a conclusão deste trabalho, trataram do tema da liberdade à luz do 

pensamento da autora. A primeira é a obra de SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os 

fundamentos da pedagogia de Ellen White. Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, 284 p. Nela, embora o 

autor tenha pesquisado o viés específico da pedagogia nos escritos da autora, afirmando a liberdade como um 

dos fundamentos de sua proposta educacional, buscou antes apresentar o que entende ser uma noção geral da 

liberdade segundo a perspectiva dela. Já a segunda é a obra de COSTA, Márcio D. Principles Of Church-State 

Relationships In The Writings Of Ellen G. White. In: Tese de Doutorado em Filosofia do Seminário Teológico 

da Universidade Andrews, Berrien Springs-MI, EUA, 2010, 243 p., material não publicado. Nesta última, 

embora o autor tenha pesquisado o viés específico da relação Igreja-Estado nos escritos da autora, ao mapear a 

liberdade religiosa como um dos fundamentos da proposta dela para a vida em sociedade, abordou alguns dos 

pontos que formam a noção mais ampla de liberdade segundo a perspectiva da autora. Cada obra, em sua 

respectiva área e linha de estudos, contribuiu significativamente para sanar a lacuna mencionada por Suárez 

quanto à “ausência de pesquisas sobre a noção de liberdade em Ellen G. White” (p. 207 da obra já citada, nota 

202). Reconhece-se, portanto, a preciosa contribuição de ambos os estudos quanto ao tema proposto, tendo se 

tornado os precursores na compreensão da perspectiva Whiteana de liberdade. Essa, no entanto, continua sendo 

uma tarefa desafiadora na qual se debruça o presente trabalho. 

176
 Segundo o linguista HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1.093, o termo “integral” aponta para a busca da totalidade, da completude 

que se alcança a partir do cuidado com o essencial e da “reunião de todas as partes que formam um todo”. 

177
 Ibid., p. 1.193, pontua que o termo “lógico” aponta para a busca do raciocínio rigoroso (profundo e 

fundamentado) e coerente (não contraditório, adequado e equilibrado), uma forma de pensar e expressar que 

observa a um conjunto de princípios e regras de coerência interpretativa preestabelecidos. 
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A preocupação de Ellen White foi apresentar temas bíblicos de forma que nenhum dos 

componentes, propriedades, elementos ou princípios essenciais deles, segundo constam em 

toda a Bíblia, fossem deixados de lado em sua interpretação.
178

 Por isso, ao mesmo tempo em 

que a autora não desprezou as teologias bíblicas que a antecederam, inteirando-se com 

acurado exame de muitas delas retomou o seu estudo à luz do exame sistemático das 

Escrituras.
179

 Essa iniciativa resultou em considerável aprofundamento de importantes temas, 

a exemplo da liberdade cristã, cuja perspectiva de Lutero e Wesley ela amplia 

consideravelmente.    

 Diferentemente de Lutero e de Wesley, Ellen White não dedicou um texto ou uma 

obra específica para tratar de forma exclusiva e pontual da temática da liberdade. Daí o 

motivo que levou um de seus pesquisadores a afirmar que “sua abordagem do tema 

[liberdade] é assistemática e tem como pano de fundo a compreensão bíblico-cristã do 

assunto”
180

. Contudo, embora não tenha organizado o tema de forma sistemática em seus 

escritos, sua tratativa evidencia que ela possuía um pensamento sistematizado quanto a ele. 

O conteúdo dos livros Beneficência Social e Serviço Cristão
181

, por exemplo, embora 

sejam ambos compilações, evidenciam de forma expressa e organizada a perspectiva clara que 

                                                 
178

 Tal cuidado da autora fica evidente no uso recorrente das expressões “toda a Bíblia” e “a Bíblia toda”, 

conforme aparecem, por exemplo, e respectivamente, em: Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, 

Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000, p. 462: “Toda a Bíblia é 

dada por inspiração de Deus, e é proveitosa. Devemos dar atenção ao Antigo Testamento, não menos que ao 

Novo”, e na obra A Ciência do Bom Viver. Tradução de Carlos A. Trezza. 10. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2004, p. 458: “A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e 

obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a constrangedora 

força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação”. E ainda 

é mais enfática ao pontuar no livro Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 191, que 

“Toda e qualquer parte da Bíblia foi dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa. O Antigo Testamento deve 

receber não menos atenção do que o Novo”. 

179
 Num texto originalmente publicado na Review and Herald, 13 de agosto de 1959, intitulado “How to Study the 

Bible” e republicado na obra Nossa Alta Vocação – Meditações Matinais 1962. 1. ed. Santo André-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1962, p. 205, ela resume seu ponto de vista e método que adotava para análise de um 

tema bíblico: “A Bíblia é seu intérprete. Com bela simplicidade, uma porção se liga com a verdade de outra 

parte, até que toda a Bíblia se une em um todo harmonioso. Irradia de um texto luz para iluminar alguma 

porção da Palavra que tem parecido mais obscura”.Nesse aspecto, pode-se afirmar que Ellen White aderiu 

metodologicamente aos princípios da Sola e TotaScriptura, corolários da Reforma Protestante. 

180
 Conf. SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 153. 

181
 Estas obras são compilações e estão disponíveis no original em inglês e traduções em português, sendo elas, 

respectivamente: Christian Service. 1925. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1947.  

283 p. [ChS] e Serviço Cristão. 9. ed. 2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004. 284 p.; 

Welfare Ministry. 1952. Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1952. 349 p. [WM] e 

Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996. 349 p. 
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a autora tinha de um modelo de liberdade integral voltada para o serviço.
182

 Além deste fato, 

uma atenta leitura de suas demais obras, especialmente as cinco que constituem seu 

comentário bíblico
183

 e que são consideradas suas principais produções literárias, logo deixa 

evidente que o tema é recorrente e perpassa toda a sua teologia, sendo tratado às vezes de 

forma direta
184

, às vezes de forma indireta
185

 em seus escritos.  

 Uma análise do índice temático geral proposto para os originais de todas as obras de 

Ellen White
186

 aponta para o fato de que os organizadores de seus escritos sugerem que ela 

abordou a temática da liberdade a partir de três grandes linhas: liberdade de consciência, 

liberdade religiosa e outras variações temáticas da liberdade. A classificação proposta pode 

ser mais bem visualizada no seguinte esquema: 

 

Tabela 2 – Índice temático geral das obras de Ellen White 

Temas Gerais Abordagens em subtemas
187 Referências nos 

originais
188 

                                                 
182

 Conf. WHITE, Ellen G., na obra: Maranata, O Senhor Vem – Meditações Matinais 1977. 1. ed. Santo André-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1977, p. 77: “O verdadeiro cristão jamais se queixará de que o jugo de Cristo 

é torturante. Ele considera o serviço de Cristo como a mais autêntica liberdade”. 

183
 Estas obras estão disponíveis no original em inglês e traduções em português, sendo elas, respectivamente: 

Patriarchs and Prophets. 1890. Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1958. 805 p. 

[PP] e Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2003. 792 p.; Prophets and Kings. 1917. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1943. 752 

p. [PK] e Profetas e Reis. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996. 

752 p.; The Desire of Ages. 1898. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1940. 863 p. 

[DA] e O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. Tatuí-SP: 

Casa Publicadora Brasileira, 2005. 866 p.; The Acts of the Apostles. 1911. Mountain View, CA: Pacific Press 

Publishing Association, 1911. 633 p. [AA] e Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999. 633 p.; The Great Controversy Between Christ and Satan. 1888.  

Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1907. 722 p. [GC88] e O Grande Conflito. 42. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004. 719 p. 

184
 Um exemplo de tratativa direta do tema pela autora pode ser extraído de WHITE, Ellen G. Fundamentos da 

Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 88: 

“Verdadeira liberdade e independência são encontradas no serviço de Deus”. 

185
 Um dos muitos exemplos de tratativas indiretas do tema da liberdade pela autora pode ser verificado no 

conteúdo do acervo WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White. Versão 2.0, 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2006. Da obra: WHITE, Ellen G. Nos Lugares Celestiais – Meditações 

Matinais 1968, 25.09, p. 275, extrai-se: “Não há limite ao auxílio que o Salvador está disposto a nos conceder. 

Pede-nos Ele que introduzamos em nossa vida a graça que nos guardará do pecado. Da cruz do Calvário vêm 

até nós liberdade, esperança e força. Não desonreis vosso Redentor duvidando de Seu poder. Confiai nEle 

sempre”. 

186
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 

2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, no item EGW 

Topical Index. 

187
 Os textos desta coluna são traduções (próprias) dos originais que constam no item EGW Topical Index, conf. 

extraído do acervo disponível em WHITE, ibid. 
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Liberdade de 

Consciência 

Defensores da […] serão colocados em posições 

desfavoráveis 
CH 506; WM 137 

Perigosa ameaça à […] devido à tentativa de obstá-la GC 616 

O desejo de […] inspirou os peregrinos a virem para a 

América 
GC 292 

Roger Williams foi o primeiro a estabelecer o governo civil 

fundamentado na doutrina da […] 
GC 293-4 

Esforços para restringir a […] são usados como meios de 

Deus despertar as mentes  
MB 33 

[…] suprimida na Inglaterra, em medidas tomadas contra os 

Puritanos 
GC 291 

[…] pouco desfrutada durante a idade das trevas GC 62 

Recusa dos príncipes Alemães em proporcionar […] GC 201 

Concílios humanos têm esmagado a […] 5T 712 

Nos EUA, a […] não tem sido respeitada GC 592 

Legisladores têm insistido em restringir a […] 5T 711 

Protesto contra as medidas de restrição à […] 5T 452 

Oportunidades para médicos missionários trabalharem 

durante a crise de […] 
CH 506; WM 137 

Por muitos anos, o papado guerreou contra a […] FE 308; 5T 711-2 

Atitude da hierarquia papal relativa a […]  
EW 214; GC 200, 

564 

Dever de […], pessoas que deveriam apoiar WM 137 

Peregrinos vieram para a América em busca de […] GC 292 

Pio IX anatematizou pessoas que afirmaram a […] GC 564-5 

Pio IX denunciado de tão absurdo e pestilento erro  GC 564-5 

Necessária oração pela preservação da […] 5T 714 

Trabalho em favor da […] 5T 714 

Igrejas Protestantes têm mostrado desejo pela restrição a 

[…] 
GC 443 

Protestantes uma vez colocaram alto valor na […] GC 563 

Provisões de […] de Rhode Island GC 293-5 

O Catolicismo Romano não permitiu que as Igrejas 

desfrutassem de […] por muito tempo 
GC 62 

Os Adventistas do Sétimo Dia têm o dever de preservar a 

[…] 
5T 714 

Dever do Estado proteger a […] GC 201 

A Suécia ajudou a restaurar a […] GC 244 

Vitória a favor da […] foi ganha na Dieta de Espira em 

1529 
GC 197 

Quando os defensores da […] serão colocados em posições 

desfavoráveis 
CH 506; WM 137 

Williams (Roger), defensor da […] GC 293-7 

                                                                                                                                                         
188

 As siglas usadas nesta coluna seguem o mesmo padrão do original em inglês “EGW Topical Index”, possível 

de ser consultado no acervo disponível em WHITE, ibid. Cada sigla indica uma obra referencial distinta que se 

pode ser localizada e identificada em detalhes na bibliografia constante no final deste trabalho. 
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Liberdade 

Religiosa 

Liberdade Religiosa 9T 227-44 

Movimentos agressivos procuram restringir a […] 6T 18 

América como uma terra de […] GC 295-6; 6T 18 

Sentinela Americana e sua missão de […] 5T 718-20 

Sentinela Americana falou em defesa da […] CW 97 

A bandeira da […] comissionada às mãos do povo de Deus 

hoje 
AA 68-9; 6T 402 

[…] uma bandeira erguida ao alto pelos fundadores da 

Igreja Cristã 
AA 68-9 

Reformadores ergueram alto a bandeira da […] 6T 402-3 

Adventistas do Sétimo Dia devem erguer ainda mais alto a 

[…] 
6T 402-3 

Johann A. Bengel foi um campeão na luta pela […] GC 363 

Bispo O‟Connor citado acerca da […] GC 565 

No contexto da luta pela […] será decidida a questão sobre 

o sábado  
Ev 236 

[…], pedra angular dos EUA GC 295 

O dever dos crentes em Deus diante de crises de […] AA 68-9 

Não vote em homens que repremiriam (sic) a […] FE 475; GW 391 

Deus irá trabalhar por seu povo durante os esforços para 

restringir a […]  
TM 206 

Ideias errôneas acerca da […] TM 200-3 

Fundações de […] GC 252 

[…] o princípio fundamental de Rhode Island GC 295 

Iminente conflito de […] 5T 711-8 

[…] nos países que aceitaram a Reforma Protestante GC 244 

Decreto imperial de 1529 restringiu a […] 
AA 68; GC 197-

210 

[…] na Alemanha GC 197-205 

[…] defendida na Suécia GC 244 

Esforços nos EUA para o estabelecimento de decretos 

suprimindo a […] 
2SM 370 

[…] virá afinal Ev 236 

Advertindo contra hesitação e incerteza acerca das questões 

de […] 
5T 715 

Judeus em perigo quanto à […] por permanecerem em 

Babilônia 
PK 614 

Autoridades públicas farão leis para restringir a […] DA 630 

A iniquidade abunda entre os homens que falam 

grandiosamente acerca de […] 
4T 13-4 

Os líderes do povo de Deus devem contrariar medidas para 

restringir a […] 
5T 715 

O estímulo por uma Reforma Nacional de […] 5T 715 

Movimentos para forçar a observância do domingo 

afrontam diretamente a […] 
5T 711 

Movimento de Reforma Nacional para restringir a […] 5T 711-2, 715 
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[…] não compreendida na Inglaterra sob o domínio 

Protestante  
GC 251 

Manifestação de poder opressivo contra a […] 7BC 983 

Artigos periódicos com respeito a […] CW 97-8 

Pais peregrinos viram […] na América GC 289-98 

Os peregrinos não compreenderam o grande princípio da 

[…] 
GC 292-3 

Os privilégios da […] despertam o mundo para o senso de 

valor e importância de seu gozo  
5T 716 

Os Puritanos fugiram para Holland para desfrutar de […] GC 290-1 

Dever de garantia pessoal nas questões de […] TM 219-20 

[…] é uma questão com a qual se deve lidar com grande 

sabedoria e discrição 
TM 219 

Protesto dos príncipes Alemães em 1529 contra a restrição a 

[…] 

AA 68; GC 197-

210; 6T 402-3 

Condições de […] em Rhode Island GC 293-5 

A Igreja Romana é o mais perigoso adversário da […] GC 566 

Nos EUA, até a oposição ser efetivada o Romanismo 

apenas suporta a […] 
GC 565 

Satanás trabalha para destruir a […] GC 204-5; 7T 180 

Restrição à […] TM 366 

Deveres dos líderes adventistas acerca da […] TM 200-3 

Os Adventistas do Sétimo Dia talvez tenham de comparecer 

diante de concílios legisladores para defender a […] 
2SM 375 

Tributação de propriedades de Igrejas relaciona-se com a 

[…] 
TM 200-3 

Garantias de […] na Constituição dos Estados Unidos 
GC 295, 441; 2SM 

370 

A legislação dos EUA apoiará o Romanismo em limitar a 

[…] 
TM 206 

Os EUA foram fundados sob a premissa da […] GC 441 

Quando a causa da […] foi revoltante TM 200 

Williams (Roger) foi banido em razão de sua luta pela […] GC 294 

Campeão de […] GC 293-7 

A luta de John Wycliffe foi uma preparação para a mesma 

luta por […] 
GC 80 

Outras 

variações 

temáticas da 

liberdade 

[…] agradável ao coração carnal GC 552-3 

[…] do pecado assegurada como um dom de Deus MYP 29-30 

Bênçãos de […], desfrutadas somente em obediência à Lei 

de Deus 
Ed 291 

EUA como uma terra de […] 2SM 370 

[…] civil, a pedra angular dos EUA GC 295 

[…] enquanto princípio fundamental de Rhode Island GC 295 

As pessoas precisam ser despertadas para resistir aos 

avanços contra o direito de […] 
ChS 163 

A Igreja Romana é o mais perigoso inimigo da […] GC 566 
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A Constituição dos EUA garante a […] GC 441 

Os EUA foram fundados sob o princípio da […] GC 441 

A luta de John Wycliffe por […] GC 80 

Resultados dos raciocínios errôneos acerca da […] GC 284-5 

Esaú desejou a […] para fazer o que quisesse PP 178 

Livres ou escravos, conforme propõe o Evangelho AA 459-60 

Dar […] para uma franca investigação da verdade CSW 27 

Pessoas que desprezam a guarda dos mandamentos 

enquanto clamam por desfrutar […] 
PP 55 

À juventude não devem ser ensinadas as concepções pagãs 

de […] 
FE 98 

Como ensinar crianças a usar sua […] Ed 288 

[…] é essencial para a fé GC 189 

[…] confundida com licenciosidade por Salomão PK 58 

[…] na França GC 282, 284-5 

O amor pela […] entre os escravos nos EUA 1T 257 

Os israelitas foram libertos para encorajar a […] 1BC 1106 

Os jovens têm […] inata Ed 291 

Enquanto servem à corrupção, homens se gabam da […] Te 274 

Libertinagem conciliatória que algumas pessoas chamam de 

[…] 
MM 142 

Agressão religiosa subverte a […] da Nação CH 506; WM 137 

[…] não é dada a ninguém para falar ou desprezar de 

outrem  
MB 56 

Obediência a Deus é […] da escravidão do pecado MH 131; TM 247 

Obediência à Lei de Deus traz […] GC 466 

[…] de julgamento e opinião, outras pessoas têm o direito 

de […] 
4T 126-7 

O pecado pode triunfar apenas por meio da destruição da 

[…] da alma 
DA 466 

A posição de não dar ao homem irrestrita […] de expressão TM 288 

A vitória obtida na Dieta de Espira em 1529 para a […] de 

pensamento 
GC 197 

Deus deseja que os cristãos respeitem a […] de outras 

pessoas  
1BC 1107 

Segredo da […] perfeita CG 79 

Os esforços para estabelecer a ordem erroneamente 

considerados como restrição da […] pessoal 
9T 257; TM 488 

[…] prometida aos pecadores por Satanás GC 535 

Professores religiosos que pregam a […] sem obediência à 

Lei de Deus 
GC 466 

Satanás impeliu o homem a pensar que Deus estava 

restringindo a […] 
GC 532 

Satanás denunciou a Lei de Deus como uma Restrição à 

[…]  
4BC 1162; GC 499 

Satanás considerou a Lei de Deus como restrição à […] SR 18 
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Alguns jovens consideram a disciplina com desarrazoada 

[…] 
CG 335 

O tempo não tem chegado plenamente para a […] 5T 717 

Desenfreada libertinagem erroneamente considerada como 

resultado da […] 
GC 284-5 

Errônea ideia de que a organização da Igreja restringe a 

legítima […] 
TM 29 

Algumas pessoas consideram a ordem do trabalho 

evangélico como uma restrição à […] 
Ev 318 

Conflitos devem ser atendidos sempre que houver risco de 

[…] 
2SM 370 

A cada cativo a Lei Régia proclama […] MH 131 

Satanás promete […] ao homem em desobediência GC 535; PK 178 

Satanás vislumbrou maior […] por meio da rebelião SR 25 

Satanás instou seus anjos seguidores a declarar sua […] PP 41 

Ideias satânicas acerca da […] PK 178 

O espírito de […] de acordo com a Bíblia GC 277 

Espiritismo ensina que […] é libertinagem GC 555 

Estude bem a natureza da […] que você deseja FE 88 

Verdadeira […] só é encontrada no serviço de Deus FE 88 

A Lei de Deus como instrumento de preservação da […] Ed 291 

Aviso acerca da […] integral 2T 698 

É ilegal o cristianismo manter linhas de controle sob cada 

espécie de […] 
MM 142 

Irrestrita […], posição não dada ao homem TM 288 

A Declaração de Independência dos EUA garante 

expressamente o direito inalienável do homem à […] 
GC 295, 441 

Roger Williams defendeu a […], para cultuar de acordo 

com os ditames da consciência 
GC 295 

[…] de culto durante a Revolução Francesa GC 276 

 

 A classificação temática proposta pelo índice acima certamente contribui em muito 

para verificação de duas realidades. Primeira, possibilita localizar nos escritos da autora os 

principais textos pontuais em que o tema é tratado de maneira mais clara a partir de seus 

desdobramentos e aplicações nos subtemas mais variados. Segunda, possibilita ter uma ideia 

geral de quanto a autora deu atenção ao tema da liberdade e sua aplicação na vida cristã, 

sendo este um dos principais eixos fundamentais de sua teologia.
189

 Deve-se, no entanto, ter 

em mente que o índice acima proposto é apenas um dentre os inúmeros esquemas possíveis de 

se visualizar estruturalmente como ela tratou o tema da liberdade, tão corrente em seus 
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 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 152, pontua neste sentido que “uma leitura atenta dos escritos de 

Ellen G. White mostra que o conceito de libertação-liberdade – assim como o de redenção – é um dos eixos 

centrais de seu pensamento”. 
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escritos. Uma reanálise dos textos da autora poderia apontar para outras visualizações mais 

gerais de sua abordagem, a exemplo de duas sugeridas a seguir: 

 

a) Segundo as áreas de estudos: 

 

Tabela 3 – Abordagens da liberdade em Ellen White segundo as áreas de estudos 

Temas Abordagens Obras 

Liberdade no 

Antigo Testamento 

Criação, liberdade plena, livre-

arbítrio, queda (restrição da 

liberdade), degeneração, escravidão, 

aliança, promessa de libertação, lei, 

governos humanos, governo divino. 

Patriarcas e Profetas e Profetas e 

Reis
190

; 

Liberdade no Novo 

Testamento 

Redenção, confirmação da aliança, 

libertação, livre-arbítrio, conversão, 

lei, reinos humanos, reino divino, 

liberdade no Espírito, liberdade final 

do pecado.  

O Desejado de Todas as Nações
191

, 

História da Redenção e Atos dos 

Apóstolos; 

Liberdade na 

História da Igreja 

Cristã 

Igreja, missão, testemunho, liberdade 

de consciência, liberdade religiosa, 

liberdades do âmbito civil,  liberdade 

final do pecado. 

Atos dos Apóstolos
192

 e O Grande 

Conflito
193

; 

Liberdade na Igreja 

Adventista do 

Sétimo Dia 

Vida cristã, liberdade responsável, 

espiritualidade, saúde física, educa-

ção das faculdades do intelecto e das 

A Ciência do Bom Viver, Conselhos 

sobre Saúde
194

, Conselhos sobre Regi-

me Alimentar, Educação
195

, Funda-
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 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. Profetas e Reis. Tradução de Carlos 

A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, na p.746, mencionam-se nove ocorrências do 

termo “livramento” e duas do termo “libertador” em seu conteúdo. 

191
 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. 

Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, na p. 

852, mencionam-se duas ocorrências do termo “liberdade”, relacionando-o à ideia da “liberdade que só se 

obtém em Cristo”. 

192
 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de 

Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999, nas páginas 620-621, mencionam-se 

quatro ocorrências do termo “liberalidade”, uma do termo “liberdade”, três da expressão “liberdade religiosa” e 

oito do termo “libertamento”. 

193
 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: 

Casa Publicadora Brasileira, 2004, nas páginas 708-709, são mencionadas vinte e oito ocorrências do termo 

“liberdade”, dez da expressão “liberdade religiosa”, uma da expressão “liberalidade na crença religiosa” e 

quatro do termo “libertamento”. 

194
 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tradução de 

Almir A. da Fonseca. 4. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1998, na página 656, a autora usa termos 

como “liberalidade”, “liberalidades” e “licenciosidade” para significar o uso que se faz da liberdade, tornando-

os alusões indiretas à temática da liberdade. 

195
 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, nas páginas 320-321, mencionam-se quatro ocorrências do termo “liberalidade” e 

uma do termo “liberdade”. 
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emoções, beneficência social, missão 

evangélica. 

mentos da Educação Cristã, Bene-

ficência Social, Serviço Cristão e 

Evangelismo
196

. 

 

b) Segundo a sistemática integralógica: 

 

Tabela 4 – Abordagens da liberdade em Ellen White segundo o viés integralógico 

Temas Abordagens Centrais Obras
197 

Deus e a 

Liberdade 

O Pai e a Liberdade
198 

Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis e O Grande 

Conflito; 

O Filho e a Liberdade
199 

O Desejado de Todas as Nações, O Maior Discurso 

de Cristo, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo e O 

Grande Conflito; 

O Espírito Santo e a 

Liberdade
200 

Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito; 

O Homem e a 

Liberdade 

O Espírito Humano e a 

Liberdade
201 

A Ciência do Bom Viver, Beneficência Social e 

Serviço Cristão; 

A Mente Humana e a 

Liberdade
202 

Mente, Caráter e Personalidade – Volumes I e II; 

O Corpo Humano e a 

Liberdade
203 

Conselho Sobre Saúde, Conselho Sobre Regime 

Alimentar, Temperança; 

                                                 
196

 No índice temático desta obra, em português intitulada: WHITE, Ellen G. Evangelismo. Tradução de Isolina A. 

Waldvogel, Octávio E. Santo e Raphael de Azambuja Butler. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

1997, na página 733, menciona-se uma ocorrência da expressão “liberdade religiosa”. 

197
 Referem-se apenas às obras cujos conteúdos parecem apresentar de forma mais evidente, embora de maneira 

direta ou indireta, maior nível de pertinência temática às abordagens de liberdade relacionadas à Divindade 

(Pai, Filho e Espírito Santo), ao Homem (Espírito, Mente e Corpo) e ao Plano Salvífico (Justificação, 

Santificação e Glorificação). Não se pode passar por alto o fato de que há muitas tratativas dos mesmos 

subtemas da liberdade nas demais obras da autora, não citadas aqui por critérios de sistematização temática e 

economia de espaço. Além disso, em cada obra citada se pode observer a totalidade dos temas, sendo a 

indicação proposta apenas a tentativa de evidenciar a partir de quais elementos cada tema foi abordado em sua 

integralidade. 

198
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 

2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, apontam-se 30 

ocorrências em que a autora relaciona o termo “liberty” à expressão “heavenly Father”. 

199
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 508 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” ao termo “Christ”, e 165 ocorrências relacionando o termo “liberty” à expressão “Jesus Christ”. 

200
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 

2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, apontam-se 79 

ocorrências em que a autora relaciona o termo “liberty” à expressão “Holy Spirit”. 

201
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 26 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” à expressão “human nature”, que, conforme se usou, abarca também a espiritualidade humana. Outro 

termo também usado neste sentido é “soul”, que aparece 163 vezes relacionado à “liberty”. 

202
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 171 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” ao termo “mind”. 

203
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 49 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” ao termo “body”. Destas, 2 aludem à Igreja, enquanto “body of Christ” e as demais 47 aludem à 
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O Plano da 

Salvação e a 

Liberdade 

A Justificação e a 

Liberdade
204 

O Grande Conflito e História da Redenção; 

A Santificação e a 

Liberdade
205 

O Grande Conflito, História da Redenção, 

Santificação; 

A Glorificação e a 

Liberdade
206 

O Grande Conflito e História da Redenção. 

 

 Sejam quais forem os esquemas de visualizações sugeridos para compreensão do trato 

da liberdade segundo a perspectiva da autora, o fato é que o tema se destaca em todos os seus 

escritos.
207

 Emerge como pano de fundo de boa parte das tratativas por ela dadas aos demais 

temas também desenvolvidos em suas obras, e o que acrescenta originalidade e distinção à sua 

abordagem é o fato de ela ter tido o cuidado de fazê-la a partir de uma perspectiva integral 

quanto a Deus, ao homem e ao plano salvífico que os relaciona, fazendo-o com evidente 

preocupação quanto à devida fundamentação bíblica
208

. 

                                                                                                                                                         
própria corporalidade humana. Em 11 ocorrências, chega a aparecer o termo “human body” relacionado à 

“liberty”. 

204
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 8 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” ao termo “justified” e 22 ocorrências relacionando o termo “liberty” ao termo “justify”. 

205
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 44 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” ao termo “glorified”. 

206
 Conf. consta no acervo disponível em ibid., apontam-se 6 ocorrências em que a autora relaciona o termo 

“liberty” ao termo “sanctification”, e 18 ocorrências relacionando o termo “liberty” ao termo “sanctified”. 

207
 Em pesquisa realizada in loco no Centro Adventista de Pesquisa que funciona na Biblioteca James White da 

Universidade Andrews, acessando o Sistema Libronix e consultando o Banco de dados “SDA Bible 

Commentary Series” e “Review & Herald Electronic Library”, no link “Search Ellen White‟s Writings”, 

observou-se que o termo “liberty” aparece 2.224 vezes, e o termo “freedom”, 1.781 vezes nos escritos da 

autora. E diferentemente das referências citadas anteriormente, o Sistema Libronix considera para efeito de 

número de ocorrências o uso quantitativo dos termos, e não sua incidência nos parágrafos. O número de vezes 

em que aparecem distribuídos em cada material não foi mencionado neste trabalho por falta de espaço, o que 

não impede registrar o fato de que o tema é recorrente e perpassa todos os seus escritos, mostrando-se ter sido 

um ponto fundamental de seu pensamento teológico. 

208
 Em todos os seus escritos, Ellen White demonstra uma atenção expressa a todo o conteúdo das Escrituras 

Sagradas, a qual considerava fundamento motivador e ao mesmo tempo validador de suas perspectivas 

temáticas. Na obra WHITE, Ellen G. Evangelismo. Tradução de Isolina A. Waldvogel, Octávio E. Santo e 

Raphael de Azambuja Butler. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1997, na página 365, ela afirma 

categoricamente: “Não devemos ter uma religião sensacional, destituída de fundamento na verdade. Importa 

dar ao povo sólida instrução quanto às razões de nossa fé. Precisam ser instruídos, em grau incomparavelmente 

maior do que têm sido, nas doutrinas da Bíblia, e especialmente nas lições práticas dadas por Jesus a Seus 

discípulos. Os crentes precisam ser impressionados com a grande necessidade que têm de conhecimento 

bíblico. Requer penoso esforço o gravar na mente de todos os sólidos argumentos da verdade, pois todos serão 

provados, e os que se acham arraigados e fundados na obra de Deus não serão abalados pelas heresias que se 

levantarão de todos os lados; mas se qualquer um negligenciar obter o necessário preparo, será assolado pelos 

erros que têm aparência de verdade”. Este texto encontra-se publicado no originalGospel Workers. 1915. 

Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1948, p. 228 e 229. Já no livro Fé e Obras, p. 

51, conf. disponível no acervo WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White. Versão 2.0, 1.ª Impressão, 1 DVD-

ROM. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2006, ela pontua: “A Bíblia é a norma para provar as alegações 

de todos os que professam santificação. Jesus orou para que Seus discípulos fossem santificados pela verdade, 

e Ele diz: “A Tua palavra é a verdade” (João 17:17), ao passo que o salmista declara: “A Tua lei é a verdade”. 
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4.2 Uma Perspectiva Integral para a Liberdade 

 

 

 Para entender a perspectiva de Ellen White quanto à liberdade, é necessário 

primeiramente compreender a já mencionada perspectiva integralógica que perpassa toda a 

sua teologia. Quanto melhor se compreender a preocupação abrangente da cosmovisão 

bíblico-cristã da autora, melhor se compreenderá sua perspectiva quanto aos inúmeros temas 

religiosos por ela tratados. A liberdade é apenas um dentre os muitos temas que aparecem em 

seus escritos, ora de maneira expressa, ora de maneira implícita, mas sempre seguindo o viés 

metodológico da abordagem integral. 

 Essa abordagem integral é o que se chama de viés integralógico, o qual expressa o 

cuidado por ela tomado na escolha de temas em sua exposição, sempre feita a partir do 

emprego de uma linha de pensamento teológico básica a qual se propõe chamar de Teologia 

Integral. Essa teologia partia sempre de Deus (O Pai, O Filho e O Espírito Santo), reconhecido 

como Criador, Redentor e Mantenedor, que permanentemente opera “em” favor, “no” Homem e 

“por meio dele” (que é Espírito, Mente, Corpo), fazendo-o por meio de etapas reconhecidas como 

Justificação, Santificação e Glorificação. 

Em resumo, essa visão geral da autora põe em evidência sua própria cosmovisão, 

afirmando a integralidade da Divindade, que opera “em favor da”, “na” e “por meio da” 

integralidade humana, fazendo-o por meio da integralidade de um processo salvífico, também 

chamado de plano da redenção ou plano da salvação.
209

Essa perspectiva integral de Deus, do 

homem e da salvação compõe o pano de fundo para o desenvolvimento de todas as temáticas 

tratadas pela autora, dentre elas a liberdade. Não há como ter uma ideia clara de qualquer de suas 

                                                                                                                                                         
Sal. 119:142. Todos aqueles a quem Deus está guiando manifestarão elevada consideração pelas Escrituras nas 

quais é ouvida Sua voz”. Nota-se que a mesma norma que a autora usava para medir outras teologias, 

considerava válida para si mesma ao interpretar o Texto Sagrado. 

209
 Ellen White chama de plano da redenção o processo pelo qual Deus restaura no homem a Sua imagem. É essa 

restauração que possibilita ao ser humano viver a plenitude da liberdade cuja fonte e realização é o próprio 

Deus. Conforme se lê em WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 

126: “O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, 

a restauração da imagem de Deus no ser humano. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença 

pronunciada no Éden até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse – „verão o Seu rosto, e na sua testa 

estará o Seu nome‟ (Apoc. 22:4) – o empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento deste 

maravilhoso tema – o reerguimento do homem, ou seja, o poder de Deus „que nos dá a vitória por nosso 

Senhor Jesus Cristo‟. I Cor. 15:57”. 
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tratativas temáticas sem considerar preliminarmente esse trinômio fundamental que perpassa toda 

sua teologia
210

. 

 

 

4.2.1 A integralidade da divindade 

 

 

 A integralidade da divindade é o ponto de partida da linha de pensamento lógica que 

se observa nos escritos da autora. Para ela, a liberdade é um dom de Deus, tendo por isso 

origem nEle, e a perspectiva de sua teologia nesse ponto é de um único Deus em três pessoas 

distintas, coeternas, coexistentes e cofuncionais.
211

 Essa perspectiva perpassa todo o seu 

desenvolvimento teológico, desdobrando-se para fundamentar sua tratativa de todos os demais 

temas trabalhados.  

Um estudo cuidadoso das cinco obras que compõem o seu comentário bíblico aponta 

para a preocupação da autora em evidenciar o envolvimento da Divindade Integral na obra da 

criação e da redenção humana. Em sua abordagem, ela é cuidadosa em dar às três pessoas da 

divindade um destaque funcional equilibrado, cuidado até então pouco observado na literatura 

teológica.
212

 É a partir desse enfoque que ora ela retoma temas já anteriormente trabalhados, 

                                                 
210

 Um exemplo do uso recorrente do trinômio Deus, Homem e Plano da Redenção (ou Salvação) que perpassa 

todos os escritos da autora pode ser extraído de WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução 

de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, na página 543: “Acima de tudo, 

porém, a Palavra de Deus expõe o plano da salvação: mostra como o homem pecador pode reconciliar-se com 

Deus; estabelece os grandes princípios da verdade e do dever que devem governar nossa vida, e nos promete o 

auxílio divino em sua observância”. 

211
 Uma explicação clara da perspectiva integral de Divindade no pensamento da autora pode ser extraída de 

WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tradução de Almir A. da Fonseca. 4. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998, p. 222: “A Divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo 

deram-Se a Si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção”. 

212
 Observe-se, por exemplo, a abordagem definidora publicada originalmente na obra Special Testimonies, Série 

B, n. 7, p. 62 e 63, e republicada em WHITE, Ellen G. Evangelismo. Tradução de Isolina A. Waldvogel, 

Octávio E. Santo e Raphael de Azambuja Butler. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1997, p. 615, 

com grifos ora acrescidos: “O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao Céu é o Espírito 

em toda a plenitude da Divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e 

creem em Cristo como um Salvador pessoal. Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade celeste; em 

nome destes três grandes poderes – o Pai, o Filho e o Espírito Santo – os que recebem a Cristo por fé viva são 

batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do Céu em seus esforços para viver a nova 

vida em Cristo.” Ou ainda a abordagem funcional descrita na obra WHITE, Ellen G. Olhando para o Alto – 

Meditações Matinais 1983, 1. ed. Santo André-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1983, p. 142, com grifos 

acrescidos: “O Pai, o Filho, e o Espírito Santo, a eterna Divindade, estão envolvidos na ação requerida para 

assegurar ao instrumento humano que todo o Céu está em união para contribuir no exercício das faculdades 

humanas em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices e em unir-se na grande obra designada, 

ligando os poderes celestiais com o humano para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, 

participante da natureza divina e coobreiro de Cristo”. 
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ora aborda outros que até então não haviam sido desenvolvidos com profundidade por 

teólogos que lha antecederam, a exemplo dos temas do juízo de Deus em fases
213

, do 

sacerdócio expiatório de Cristo
214

 e do descanso sabático no sétimo dia
215

. 

Essa perspectiva de um Deus biblicamente apresentado em sua integralidade (O Pai, O 

Filho e O Espírito Santo) constitui-se no fundamento a partir do qual ela expõe quatro 

elementos que juntos possibilitam a caracterização da liberdade quanto à sua fonte. O 

primeiro elemento diz respeito à compreensão atributiva da liberdade; o segundo alude à 

aceitação de sua fonte revelativa; o terceiro a submissão à sua fonte instrutória; e o quarto a 

dependência de sua fonte mantenedora. Enquanto em Lutero todos estes pontos cardeais estão 

centrados na pessoa de Cristo, para Ellen há uma integralidade funcional que opera para a 

realização da liberdade humana. Para ela, a fonte atributiva da liberdade é Deus, o Pai, a fonte 

expiatória é Cristo, o Filho
216

, a fonte instrutória é a Bíblia (a Palavra de Deus)
217

, e a fonte 

                                                 
213

 Ellen White via na bíblia um juízo em três fases para as quais ela usa respectivamente as expressões “juízo 

investigativo”, “julgamento dos ímpios” e “juízo final” ou “juízo executivo”. Exemplos de tal perspectiva 

podem ser extraídos de WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2004, p. 480: “Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem 

considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada, e 

ocorre em ocasião posterior”. E na p. 629: “Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, 

foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na 

medida completa de sua culpa; mas no juízo final a ira é derramada sem mistura de misericórdia”. 

214
 Ibid., p. 420, registra: “Tal era o serviço efetuado como “exemplar e sombra das coisas celestiais”. E o que se 

fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. 

Depois de Sua ascensão, começou nosso Salvador a obra como nosso Sumo Sacerdote. Diz Paulo: „Cristo não 

entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo Céu, para agora comparecer por 

nós perante a face de Deus.‟ Heb. 9:24”. 

215
 Ellen White defendia com uma disposição inamovível sua convicção acerca da importância do dia de guarda 

enquanto sinal de submissão ao Criador. Não qualquer dia, mas o sábado semanal do sétimo dia. Da obra 

WHITE, Ellen G. Para Conhecê-lo – Meditações Matinais 1965. 1. ed. Santo André-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1965, p. 358, transcreve-se: “Somos adventistas. Aguardamos o aparecimento de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, e gostamos de nisso pensar. Sabemos em quem temos crido, e não tememos confiar a 

Ele a guarda de nossa vida até aquele dia. Não nos sentimos absolutamente humilhados ao confessar que 

somos adventistas. Cremos no sábado do quarto mandamento porque está escrito claramente ser o dia de 

guarda, e é o fundamento de nossa fé religiosa. Não se envergonhe disso nenhum de nós. [...] Não aceitamos a 

autoridade de concílios humanos; antes, remontamos até aos concílios do Céu. „Para sempre, ó Senhor, a Tua 

palavra permanece no Céu.‟ Sal. 119:89. Cremos num „Assim diz o Senhor‟. Aqui estamos. A doutrina que não 

possua um „Assim diz o Senhor‟ pode ser aceita pelo mundo todo, mas isso não faz dela uma verdade. [...] Se 

quisermos saber o caminho para o Céu, temos de estudar a Bíblia, não teorias de feitura humana ou humanas 

suposições. [...] Não nos envergonhamos absolutamente de nossa fé – Adventista do Sétimo Dia –, pois é a 

melhor especificação que nos cabe. Aguardamos a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Podem os homens zombar e ridicularizar nossa fé, mas isto não nos deve provocar nem surpreender. Todas 

essas demonstrações não fazem da verdade erro, nem transformam o erro em verdade. Colocamo-nos firmes e 

inamovíveis sobre a plataforma da Palavra de Deus”. 

216
 Um dos muitos exemplos pode ser verificado no conteúdo do acervo WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. 

White. Versão 2.0, 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2006. Da obra: 

WHITE, Ellen G. Nos Lugares Celestiais – Meditações Matinais 1968, p. 7, da qual se extrai: “Bendito o Deus 

e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais 

em Cristo. Ef. 1:3. Que interrogação nossa pode ser formulada que não esteja incluída nessa misericordiosa e 

abundante provisão? Pelos méritos de Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares 
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partilhadora é o Espírito Santo
218

. A Divindade integral é, assim, a realizadora da liberdade 

(origina, garante, revela, instrui e a mantém). Para a autora, a Divindade,desta forma 

compreendida em sua integralidade, foi Quem dotou o homem de liberdade ao criá-lo com as 

capacidades de autoconsciência, raciocínio lógico e livre arbítrio.
219

 

Por essa razão, a perspectiva de Ellen White é de que a liberdade é uma condição 

originada fora do homem, e não nele ou a partir dele. É uma possibilidade real proporcionada, 

e, portanto, não tem fundamento no próprio homem, mas sim no Deus Criador, Redentor e 

Mantenedor.
220

 Essa “liberdade não começa com o sujeito e nem lhe pertence”
221

. No entanto, 

é uma realidade vocacional que estimula no homem a vontade de liberdade, uma disposição 

autônoma de apropriação da condição que lhe está sendo proporcionada, o que possibilita sua 

realização. A liberdade é assim o resultado de uma condição proporcionada por Deus e aceita 

pelo homem
222

: 

 

Tabela 5 – A interação divino-humana na realização da liberdade 

                                                                                                                                                         
celestiais em Cristo. É nosso privilégio achegarmo-nos mais para junto de Deus, a fim de respirar a atmosfera 

de Sua presença. [...] Nada menos que a permanente presença de Cristo trará paz, liberdade, coragem e poder”. 

Publicado originalmente na Review and Herald, 15 de outubro de 1908, intitulado “Accepted in the Beloved”. 

217
 Conforme se verifica no conteúdo do acervo WHITE, 2006, ibid. Na obra: WHITE, Ellen G. Cuidado de Deus 

– Meditações Matinais 1995, p. 107: “Podemos andar fruindo a verdade. Ela não precisa ser para nós um jugo 

de servidão, mas consolo, mensagem de boas novas e grande alegria, animando-nos o coração e inspirando-nos 

ao coração melodias para Deus. Mediante a paciência e a consolação das Escrituras, temos esperança. A 

esperança cristã não é sombria, destituída de conforto. Oh não, não! Ela não nos encerra em uma prisão de 

dúvidas e temores. A verdade liberta os que a amam e são por ela santificados. Eles andam na gloriosa 

liberdade dos filhos de Deus. Carta 8, 1873”. Segundo a autora, as Escrituras Sagradas dão a orientação 

instrutória necessária para que o ser humano liberto continue “andando” em liberdade. 

218
 Conforme se extrai de WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 

22. ed. 3.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 466: “Sob a influência do Espírito de 

Deus, o homem é deixado livre para escolher a quem há de servir. Na mudança que se opera quando a alma se 

entrega a Cristo há o mais alto senso de liberdade”. Neste texto, o termo “deixado” indica a possibilidade de 

uma realidade permanente, mas condicionada à atuação do Espírito Santo enquanto mantenedor da liberdade 

de Deus experimentada em Cristo. 

219
 Conf. WHITE, Ellen G. Santificação. Tradução de Durval Stockler de Lima. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2011, p. 48: “De todas as criaturas que Deus fez sobre a Terra, só o homem é rebelde. Contudo, ele 

possui as faculdades do raciocínio para compreender as exigências da lei divina e uma consciência para sentir a 

culpa da transgressão e a paz e alegria da obediência. Deus o fez um agente moral livre, para obedecer ou 

desobedecer”. Na edição original em inglês esta citação aparece na p. 76. 

220
 Conf. WHITE, Ellen G. Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1996, p. 54, Deus “é o Criador, Redentor e Sustentador da humanidade”. 

221
 Conf. SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 155. 

222
 Ibid., p. 171, comenta esta interação entre a providência divina e a resposta humana na realização da liberdade 

segundo a perspectiva de Ellen White: “Podemos estabelecer claramente a relação entre o processo externo – é 

Deus quem chama para a liberdade – e o processo interno – a decisão pessoal de aceitar a Cristo e escolher ser 

livre no serviço ao outro”. 
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Realidade Agente Papel Atuação 

Liberdade 

Deus 
Possibilidade de 

Liberdade 

Possibilidade proporcionada ao homem, comunicada 

por um chamado à sua aceitação
223 

Homem 
Vontade de 

Liberdade 

Disposição livre de apropriação da condição que lhe 

é proporcionada por Deus 

 

Para a autora, Deus é ao mesmo tempo o originador e o realizador da liberdade, 

cabendo ao ser humano a convicção (crer) e a atitude de apropriação (submeter-se) dela. Essa 

atitude humana ela chama de fé
224

, e mesmo decorrendo do exercício do livre arbítrio 

humano, depende da graça de Deus e surge em resposta a ela. Por essa razão, a liberdade 

cristã somente pode ser compreendida no âmbito da revelação dos atos de Deus, Sua fonte e 

realização, empreendimento que deve se balizar pelo relato das Escrituras Sagradas. Tal 

liberdade vocaciona o homem não para si mesmo, mas para o Deus que o libertou e para a 

liberdade dos demais seres humanos com quem compartilha a irmandade pela criação e pela 

redenção.
225

 Ao responder a esse chamado de liberdade voltando-se para Deus e para o 

                                                 
223

 Ibid., na p. 153, pontua que para Ellen White “a liberdade não é uma possessão humana; a liberdade é um 

chamado divino: é Deus quem convida para uma vida de liberdade. E mais do que apenas convidar, Deus 

deseja a liberdade do ser humano, sendo por isso capaz de agir em favor de sua libertação”. 

224
 Para Ellen White, fé é crer e submeter-se. Seu entendimento é de que a fé, segundo a proposta Bíblica, 

pressupõe não somente a convicção, mas também a submissão efetiva do crente à vontade de Deus. Fé para ela 

não podia ser somente uma atividade perceptiva e cognitiva, mas também ativa. Deveria ser provada pelos 

frutos. Na obra WHITE, Ellen G. Minha Consagração Hoje – Meditações Matinais 1989. 1. ed. Santo André-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1989, p. 11, lê-se: “Essa relação espiritual pode ser estabelecida somente com 

a prática da fé pessoal. Essa fé deve expressar de nossa parte preferência suprema, confiança perfeita, 

consagração integral. Nossa vontade precisa estar inteiramente submissa à vontade divina; nossos sentimentos, 

desejos, interesses e honra, identificados com a prosperidade do reino de Cristo e com a honra de Sua causa, 

recebendo nós dEle graça constante, e Cristo de nós aceitando gratidão”. E na obra WHITE, Ellen G. Caminho 

a Cristo. Tradução de Delmar F. Freire. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 56, ela é ainda 

mais enfática: “Quando falamos em fé, devemos ter presente uma distinção. Existe uma espécie de crença que 

é inteiramente diversa da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade de Sua palavra, são fatos que mesmo 

Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Diz a Bíblia que „também os demônios o creem e 

estremecem‟ (Tia. 2:19); mas isto não é fé. Onde existe não só a crença na Palavra de Deus, mas também uma 

submissão à Sua vontade; onde o coração se Lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé – a 

fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé o coração é renovado à imagem de Deus”. Note-se que no 

primeiro texto a autora usa o termo “integral” para indicar sua perspectiva da inseparabilidade dos âmbitos da 

existência humana na atividade de apropriação e vivência da fé (corpo, mente e espírito). Este último texto 

aparece na p. 63 do original em inglês. 

225
 Conf. se lê em WHITE, Ellen G. Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1996, p. 11: “Os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. 

Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro, e dá a todos os Seus 

seguidores a lei do serviço – o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção 

mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à 

comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante”. 
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próximo, o indivíduo experimenta os dois objetivos fundamentais da liberdade: “obediência 

voluntária e o desenvolvimento do caráter”
226

 , sem os quais não se realizaria em tal liberdade.  

 Percebe-se, pela maneira como a autora menciona Deus em tal perspectiva, que, além 

de se valer do enfoque cristológico antes demonstrado por Lutero e Wesley, ela abarca 

também o papel da primeira e da terceira pessoas da Trindade: Deus, o Pai, e o Espírito Santo. 

Estes, juntamente com Cristo, desenvolvem importantes papéis funcionais no processo 

redentivo em favor da garantia de realização da liberdade humana. Leia-se, por exemplo, este 

texto: 

 

A Divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo deram-Se a Si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim 

de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o 

unigênito Filho de Deus, Se desse a Si mesmo em oferta pelo pecado. Que 

linha pode medir a profundidade deste amor? Deus tornaria impossível ao 

homem dizer que Ele poderia ter feito mais.
227 

 

A esta altura o leitor poderia argumentar, e com razão, que as teologias de Lutero e 

de Wesley, quanto à liberdade, já continham elementos pneumatológicos, e que por isso a 

abordagem da liberdade com atenção a tal viés não seria um elemento novo da teologia de 

Ellen White. No entanto, é necessário estar atento à questão do enfoque. Embora ambos os 

teólogos clássicos citados tenham desenvolvido a temática da liberdade em consideração ao 

viés trinitariano, como o fizeram com outros tantos temas, não tiveram como enfoque a 

preocupação quanto à integralidade e o equilíbrio funcional da Divindade no direcionamento 

realizador da liberdade cristã. Neste sentido, um comentarista de Wesley pontuou com 

clareza: 

 

Mas, em Wesley, os conceitos cristocêntricos são muito mais números do 

que os pneumáticos. Encontramos, aproximadamente, 11.842 citações de 

Deus, 3.169 de Cristo, 1.358 de Jesus e somente 612 citações do Espírito 

Santo. De fato, em Wesley a pneumatologia é não somente relacionada com 

a cristologia, mas está a ela subordinada. A obra do Espírito está em todo o 

caminho da salvação, mas tudo é obra da justiça imputada e compartilhada 

de Cristo, ou seja, a justificação e a santificação são interpretadas – nos seus 

níveis mais essenciais – de forma cristológica.
228 
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 Conf. SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 156. 

227
 WHITE, Ellen G. WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tradução de Almir A. da Fonseca. 4. ed. Tatuí-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1998, p. 222. 

228
 RENDERS, Helmut.Andar como Cristo andou: a salvação social em John Wesley. São Bernardo do Campo: 

Editeo, 2010 (Teologia wesleyana brasileira, v. 3), p. 250. 
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 Não se trata aqui de sugerir que haja, em qualquer dos três autores (Lutero, Wesley ou 

White) qualquer elemento de tratativa de uma pneumatologia desvinculada da unidade 

inerente à Trindade, até porque não é objeto deste trabalho realizar uma análise de tal 

fundamento da fé cristã nas teologias dos teóricos citados. O que se está a afirmar é que na 

teologia de Ellen White os papéis funcionais do Pai e do Espírito Santo são equilibrados de 

forma mais clara ao papel de Cristo, possibilitando juntos a compreensão e proposta de prática 

da liberdade Cristã, segundo apresentada nas Escrituras Sagradas. E ao dar atenção também 

ao papel da terceira pessoa da Trindade, Ellen White evidenciou como o ministério da terceira 

pessoa em convencer do pecado é salutar para a compreensão da perspectiva bíblica de 

liberdade cristã
229

, ponto que se explorará melhor no capítulo seguinte. Se em Lutero 

sobressai o fato de a liberdade ter seu fundamento em Cristo, e em Wesley o fato de a 

liberdade ter seus desdobramentos a partir do plano salvífico concretizado por Ele, em Ellen 

White a liberdade é vista como um dom do Pai que se realiza por meio dos méritos 

intercessores e segundo o exemplo do Filho, e que alcança o ser humano e nele opera pelo 

ministério consolador do Espírito Santo. 

Como já se afirmou, essa forma de abordagem referida evidencia que há nos escritos 

da autora uma preocupação nítida em realizar todas as abordagem de forma integralógica no 

que diz respeito a Deus. Isso se pode perceber inclusive na abordagem da Divindade enquanto 

fonte criadora, redentora e funcional da liberdade que opera “em favor do”, “no” e “através 

do” ser humano. Nessa linha, percebe-se que tanto Wesley quanto White caminharam uma 

milha a mais do que Lutero ao tratarem da liberdade de forma mais ampla. Ele, Wesley, a 

partir de sua “teologia conjuntiva”
230

, e ela, White, a partir de sua “teologia integralógica”. 

Esta última amplia ainda mais o ideal temático inclusivo da teologia Wesleyana. Ao que 

parece, a abordagem de Ellen White foi feita sempre no sentido de demonstrar que a tratativa 
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 Conf. WHITE, Ellen G. Este Dia com Deus – Meditações Matinais 1980. 1. ed. Santo André-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1980, p. 76: “É por meio da poderosa atuação do Espírito Santo que o governo de 

Satanás será vencido e subjugado. É o Espírito Santo que convence do pecado e o expele da alma com a 

permissão do agente humano. A mente é colocada então sob uma nova lei, a saber: a régia lei da liberdade. 

Jesus veio quebrar as algemas da escravidão do pecado por parte da alma; pois o pecado só pode triunfar 

quando se extingue a liberdade da alma”. 

230
 COLLINS, Kenneth J.Teologia de John Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena Aranha. 

Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 18-19, explica o termo: “Esse gênero de reflexão teológica, sofisticado e, sob 

muitos aspectos, matizado, resultou na designação de Wesley como teólogo “conjuntivo”. Por isso, a maioria 

das interpretações mais talentosas e consistentes da teologia de Wesley percebeu que sua teologia é sempre 

uma questão de „ambos/e‟, e não de „se/ou‟”. Isso levou Wesley a tratar “lei e evangelho, a graça e as obras, a 

graça como favor e capacitação, a justificação e a santificação, a instantaneidade e o processo, a universalidade 

da graça (preveniente) e suas atualizações limitadas (salvadora), a iniciativa divina e a resposta humana, como 

também a justificação inicial e final”. 
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temática de seus antecessores podia muito ser ampliada para melhor compreensão de alguns 

princípios segundo as Escrituras, o que se percebe inclusive quanto ao tema da liberdade 

cristã. 

 

 

4.2.2 A integralidade humana 

 

 

 A integralidade do ser humano é o segundo elemento fundamental da linha de 

pensamento lógico que se observa nos escritos de Ellen White. Para ela, a liberdade é algo 

que alcança a integralidade humana, e sua perspectiva neste ponto é de um “ser” cuja 

existência criada por Deus inclui os âmbitos espiritual, psicoemocional e físico
231

, numa relação 

de indivisibilidade e interdependência.
232

 Essa perspectiva, a exemplo de sua perspectiva quanto 

à divindade, perpassa todo o seu desenvolvimento teológico, desdobrando-se para 

fundamentar sua tratativa de todos os demais temas por ela trabalhados.
233

 

 São profícuas em seus escritos abordagens que tratam diretamente e ao mesmo tempo da 

espiritualidade, da condição intelectual e emocional, e do cuidado com o corpo, com atenção direta 

ou indireta em sua relação com a temática da liberdade. Sua consideração a essa tríplice, porém 

inseparável, dimensão do ser humano é fato já evidenciado por um de seus pesquisadores que ao 

perceber a característica comenta: “a temática da liberdade percorre o pensamento de Ellen G. 
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 Conf. WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. – 3.ª 

Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 341: “Em face dos homens e dos anjos, foi Satanás 

revelado como inimigo e destruidor da humanidade; Cristo, como seu amigo e libertador. Seu Espírito 

desenvolverá no homem tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza. Ele edificará o homem para a 

glória de Deus, tanto no corpo, como na alma e no espírito”.Nos escritos de Ellen White, o termo “alma” 

aparece como significante das faculdades do âmbito mental, a psique, composta de raciocínio intelectual e 

sensibilidade emocional que produz as motivações comportamentais. 

232
 Conf. WHITE, Ellen G. Maravilhosa Graça – Meditações Matinais 1974. 1. ed. Santo André-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1974, p. 228 com grifos acrescidos: “Nosso Salvador é um Salvador para o 

aperfeiçoamento do homem todo. Não é Deus em relação a parte de nosso ser, apenas. A graça de Cristo atua 

no sentido de disciplinar o ser humano todo, Ele fez todos. A todos remiu Ele. Tornou a mente, a força, o 

corpo, assim como o espírito, participantes da natureza divina, e todos são Sua possessão adquirida. Deve Ele 

ser servido com toda a mente, coração, intelecto e força. Então será o Senhor glorificado nos Seus santos, 

mesmo nas coisas comuns e temporais, com as quais se acham relacionados. „Santidade ao Senhor‟ será a 

inscrição colocada sobre eles. Youth‟s Instructor, 14 de abril de 1898”. 

233
 Conf. VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à 

justificação pela fé. 1981, p. 206 (Conclusão). Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino 

Superior – Ciências da Religião, São Bernardo do Campo: “Para White, o homem é feito do corpo (soma), que 

é barro; espírito (pneuma), que é o ar, e (psique), que são os sentimentos. Assim que o homem morre, sai-lhe o 

espírito (ar) e o corpo ou barro se mistura com a terra. Nada lhe sobra, não haverá nenhuma alma imortal a 

prestar constas a Deus, a gozar das delícias eternas ou a sofrer no inferno. Por ocasião da volta de Cristo, Ele 

ressuscitará a cada um, para que, com corpo recomposto à sua reconstituição anterior (corpo, ar e sentimentos) 

receba o galardão conforme suas obras”. 
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White, constituindo-se um tópico fundamental em sua abordagem, seja teológica, educacional, ou 

de saúde”
234

.  

Para o corpo, a autora aborda a temática da liberdade a partir do viés do cuidado com a 

saúde física
235

, para a mente ela trabalha a partir do viés do cuidado quanto à adequada educação 

do intelecto e das emoções
236

, e para o espírito ela trabalha a partir do viés da comunhão com Deus 

no estudo e compreensão da Palavra, na oração, e no testemunho da mesma em cumprimento à 

missão evangélica.
237

Essa visão integral ou não fragmentária do ser humano constitui-se um 

importante pilar da teologia da autora, mostrando-se parte importante da cosmovisão expressa em 

sua literatura.
238

 Constituiu-se ainda num dos fundamentos determinantes da organização e atuação 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a qual contribuiu grandemente na fundação e 

desenvolvimento.
239

Essa cosmovisão foca num Evangelho que parte somente da Bíblia, 
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 Conf. SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 153. 

235
 Conf. WHITE, Ellen G. A Ciência do Bom Viver. Tradução de Carlos A. Trezza. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 310: “Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo, e não nos achamos na 

liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer 

sua obrigação de obedecer a essas leis, estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde 

deve ser considerada questão de dever pessoal. Temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos 

responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas”. E na obra WHITE, Ellen G. Testemunhos 

Seletos 2. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 483, ela 

pontua: “Cumpre-nos trabalhar tanto pela saúde física como pela salvação da alma. Nossa missão é a mesma 

de nosso Mestre, de quem está escrito que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. 

(Atos 10:38.) Acerca de Sua própria obra, diz Ele: „O Espírito do Senhor Jeová está sobre Mim, porque o 

Senhor Me ungiu para pregar boas novas aos mansos‟ (Isa. 61:1). „Enviou-Me a curar os quebrantados de 

coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os oprimidos‟ (Luc. 4:18 e 

19). Ao seguirmos o exemplo de Cristo, de trabalhar pelo bem dos outros, despertaremos o interesse deles no 

Deus a quem amamos e servimos”. 

236
Ibid., p. 398: “É necessária uma educação adequada – uma educação que exigirá dos pais e mestres tanta 

reflexão e esforço como não requer a mera instrução. Pede-se mais alguma coisa além da cultura do intelecto. 

A educação não se acha completa a menos que o corpo, a mente e o coração se achem igualmente educados. O 

caráter deve receber a devida disciplina, para seu inteiro e mais elevado desenvolvimento. Todas as faculdades 

da mente e do corpo devem ser desenvolvidas e devidamente exercitadas”. 

237
 Pode-se ler no conteúdo do acervo WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White. Versão 2.0, 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2006, na obra: WHITE, Ellen G. Nos Lugares Celestiais – 

Meditações Matinais 1968, 19.03, p. 85: “Observai com zelo vossas horas de oração e exame de consciência. 

Ponde à parte um período, cada dia, para o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus. Assim obtereis força 

espiritual e crescereis em graça e favor para com Deus”. 

238
 Cabe esclarecer que, embora White concorde com Wesley quanto à realidade das dimensões da existência 

humana, a autora não admitia a existência em separado de qualquer dessas dimensões. Para ela, o ser humano 

só existe quando estão presentes e inseparáveis as dimensões do corpo, mente e fôlego de vida. VENDRAMIN, 

Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à justificação pela fé. In: 

Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da Religião, São Bernardo do 

Campo. 1981, p. 3 (Sinopse), pontua que “A imortalidade da alma, para White, é doutrina pagã, e não 

escriturística, na qual se apoiam algumas doutrinas antibíblicas do romanismo, e Wesley aceita essa doutrina 

afirmando que somente o corpo morre”. 

239
 Uma mostra da influência do pensamento da autora na organização e atuação da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia pode ser inferida em inúmeras afirmações extraídas do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Tradução de Ranieri Sales. 21. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2011, 224 p. Um exemplo pode ser 
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considerando-a por completo, destinando-se a alcançar todos os homens, em todos os lugares, 

e que de todas as maneiras procura transformar o “ser” em sua integralidade (corpo, mente e 

espírito). 

Assim pensado, o Evangelho abre-se à reflexão de um de seus temas principais, a 

liberdade plena, que na visão da autora tem no compromisso servidor o ponto-chave de 

validação de sua prática na perspectiva cristã. Para Ellen White, o espírito, a mente e o corpo 

não são âmbitos isolados ou separáveis da existencialidade humana, por isso “o todo” de cada 

ser humano deve ser compreendido e atendido com essa clara visão do “ser integral”, 

conforme criado por Deus. Apenas a partir desta perspectiva é possível falar em liberdade 

plena, segundo proposto pelo Evangelho. 

Sua perspectiva neste ponto se distancia da perspectiva de Lutero, para quem o corpo 

deveria apenas ser disciplinado, subjugado, sujeitado, dado o seu potencial de vasão ao 

pecado e dada sua expressividade. Com base nessa perspectiva de Lutero e com forte 

contribuição posterior do pensamento pietista que se seguiu à Reforma Protestante, criou-se 

no meio cristão protestante uma ideia de “corporalidade má”, a qual mais tarde resultou na 

ideia de uma “espiritualidade sem corpo” e uma “fé sem intelecto” – uma espécie de 

paradigma religioso sem preocupação às contingências materiais e intelectuais que fazem 

parte da integralidade humana. 

Negando-se a aderir à perspectiva de Lutero, nesse ponto Ellen White retoma a 

perspectiva de Wesley quanto à atenção devida pelo cristão às contingências materiais e 

intelectuais das fragilidades humanas. Ela parte da perspectiva da vida cristã solidária 

proposta por Wesley e vai além dela, desenvolvendo uma teologia da integralidade humana. 

Para ela, o ser humano não pode ser visto adequadamente segundo as lentes bíblicas senão em 

sua integralidade, cujas contingências deveriam ser objeto de atenção da própria Igreja. 

Enquanto a teologia de Wesley aborda o Evangelho em distintas perspectivas individual e 

social, a teologia de Ellen White o vê numa única perspectiva, integral, que considera 

inseparáveis os âmbitos da existencialidade humana (corpo, mente e espírito) e seus 

desdobramentos na vida individual e social. 

Para a autora, a compreensão dessa realidade da integralidade do ser humano deve 

resultar numa inteiração de integralidades (eu e o outro). É o ideal de envolvimento integral 

                                                                                                                                                         
lido na p. 30: “Os níveis organizacionais da Igreja operam uma variedade de instituições educacionais, de 

saúde, de publicações e outras instituições que procuram, em nome de Cristo, atender às necessidades de um 

mundo transtornado. Na teologia e filosofia adventista do sétimo dia, tais instituições, desde seu início, têm 

sido instrumentos indispensáveis para conduzir a missão espiritual da Igreja de servir ao ser humano como 

um todo e de levar o evangelho ao mundo”. (grifos acrescidos) 
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de um ser num tipo de serviço integral em favor de outro ser, este último igualmente visto em 

sua integralidade. Essa visão contribui para a conscientização de um estilo de vida voltado 

para o serviço de amor desinteressado em favor de outros, procurando atender-lhes ao mesmo 

tempo: a) as necessidades do espírito, por meio da oferta da Palavra (conhecimento que 

responde às contingências espirituais)
240

; b) as necessidades do intelecto, por meio da 

educação (conhecimento que responde às contingências de mente, numa formação diferente 

de mera informação)
241

 e do atendimento às demandas afetivas relacionais
242

;e c) as 

necessidades do corpo, por meio do cuidado, da cura e da assistência que atenda às 

contingências individuais e sociais.
243

 

Um estilo de vida dessa natureza serve aos propósitos bíblicos de atenção às 

necessidades contingenciais da integralidade humana, respondendo inclusive e primariamente 

às necessidades físicas emergenciais, e em seguida ensinando o indivíduo a ganhar o seu 

pão
244

 e multiplicar a generosidade.
245

 Uma prática de liberdade assim pensada mostra que, 

para a autora, não há espiritualidade sem corpo ou corpo sem espiritualidade, como hoje o 

                                                 
240

 Conf. WHITE, Ellen G. Olhando para o Alto – Meditações Matinais 1983. 1. ed. Santo André-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1983, p. 374: “Aquele que achou conforto na Palavra de Deus deve compartilhar esse 

conforto a outros. Somente assim Ele poderá continuar a receber conforto”. (Publicação original em 

Manuscrito n. 147, de 1903). 

241
 Conf. WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: 

Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 202: “Diante da grandiosa tarefa de iluminar o mundo, os que cremos na 

verdade devemos sentir a necessidade de educação completa nos diversos ramos do conhecimento prático, e 

especialmente a nossa necessidade de educação nas verdades das Escrituras. Erros de toda a espécie são agora 

enaltecidos como sendo verdade, e é nosso dever examinar diligentemente a Palavra Sagrada, para que 

saibamos o que é a verdade e possamos apresentá-la inteligentemente a outros”. 

242
 Conf. WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos 2. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1985, p. 515: “Deus pede não somente vossa beneficência, mas um semblante 

satisfeito, palavras de esperança, o aperto de vossa mão. Ao visitardes os aflitos do Senhor, encontrareis alguns 

a quem a esperança já abandonou; levai-lhes de volta os seus raios. Outros há que carecem do pão da vida; 

lede-lhes a Palavra de Deus”. 

243
 Ibid., p. 514: “Cumpre-nos mostrar a terna simpatia do samaritano em suprir as necessidade físicas, alimentar o 

faminto, trazer para casa os pobres abandonados, buscando de Deus continuamente a graça e a força que nos 

habilitem a chegar às profundezas da miséria humana e ajudar aqueles que absolutamente não podem ajudar a 

si mesmos. Realizando essa obra, temos uma favorável oportunidade de apresentar a Cristo, o Crucificado”. 

244
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos 2. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1985, p. 516, registra: “Em vez de animar os pobres a pensarem que podem receber sua comida e 

bebida de graça, ou quase de graça, precisamos colocá-los em situação de se ajudarem a si mesmos. Devemos 

esforçar-nos por prover-lhes trabalho e, se necessário, ensiná-los a trabalhar”. 

245
 Conf. WHITE, Ellen G. Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1996, p. 203: “Alguns que são pobres em bens deste mundo estão prontos a lançar todo franco 

testemunho sobre os ombros dos homens de posse. Mas eles não compreendem que lhes toca também uma 

obra a fazer” (publicado originalmente na Review and Herald de 10 de outubro de 1907 sob o título 

“Beneficence”). E da p. 206 da mesma obra se transcreve: “Mesmo os pobres devem ter uma parte na 

apresentação das ofertas a Deus. Devem ser participantes da graça de Cristo em negar o eu para ajudar aqueles 

cuja necessidade é mais premente que a deles próprios”. (publicado originalmente na Review and Herald de 4 

de setembro de 1894 sob o título “See That Ye Abound in This Grace Also”). 
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pretendem algumas correntes do cristianismo. Por isso, negar as contingências de qualquer 

dos aspectos do “ser” seria comprometer a realização de si mesmo ou do outro em relação à 

proposta bíblica de liberdade, restringindo assim a possibilidade de plenitude da própria 

integralidade humana. Sua perspectiva é um clamor para que todo indivíduo se aproprie da 

liberdade em Cristo, vivendo-a em atenção os reclamos da integralidade de seus iguais, com 

os quais compartilha as mesmas contingências. Essa oferta, apropriação e realização da 

liberdade apenas é possível em razão do plano salvífico de Deus. 

 

 

4.2.3 A integralidade do processo salvífico 

 

 

A integralidade do processo salvífico é o terceiro elemento fundamental da linha de 

pensamento lógica que se observa nos escritos de Ellen White. Para ela, a liberdade é algo que 

se realiza na integralidade do plano salvífico, e sua perspectiva nesse ponto é de um processo 

que vai da criação à recriação, passando pela justificação, santificação e glorificação do ser 

humano. Essa perspectiva, a exemplo das perspectivas quanto à divindade e ao ser humano, 

também perpassa todo o seu desenvolvimento teológico, desdobrando-se para fundamentar 

sua tratativa de todos os demais temas por ela trabalhados. 

 A autora menciona de forma recorrente a justificação, santificação e glorificação como 

elementos salvíficos distintos entre si, embora inseparavelmente relacionados num processo 

que se constitui no fundamento da autoridade e da atuação Divina sobre a criação – os seres 

humanos e os seres dos reinos animal, vegetal e mineral. Para ela, a liberdade humana se 

realiza no desenrolar desse processo, no qual cada elemento é visto enquanto uma etapa da 

graça, cuja realidade ocorre na vida do cristão. Para a autora, a salvação não é uma condição 

que se realiza instantaneamente no crente, como se fosse algo automático, mágico, ou até 

místico. Tampouco é uma condição que pode ser mantida definitivamente “em” e “por” si 

mesma
246

. Ela fala de maneira expressa e recorrente que a salvação é um processo que se 

                                                 
246

 Conf. se lê na obra The Seventh-Day Adventist Bible Commentary: Ellen G. White Comments. 7 vols. plus 

supplement (v. 6). 1953-1957. Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1970, p. 1.114-

1.115: “Aqueles que mantêm a doutrina da eleição, uma vez salvo, salvo para sempre, estão contra o claro: 

„Assim diz o Senhor.‟ E completa na mesma obra, no v. 7, p. 944, afirmando: “Depende da vossa conduta 

conseguir ou não os benefícios conferidos aos que, na qualidade de eleitos de Deus, recebem uma apólice de 

seguro de vida eterna”. 
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realiza na interação da graça Divina com o esforço humano
247

, sendo sempre uma iniciativa 

de Deus.Esse processo é constituído pelo que ela chama de etapas ou passos
248

 nos quais Deus 

age e o ser humano pode ou não corresponder positivamente. 

Nesse ponto, Ellen White discordava expressamente de João Calvino. Segundo ela, 

Deus jamais predestinou qualquer ser humano criado à perdição. Ao contrário, ao criá-lo com 

vocação para o amor e a felicidade plantou no seu coração o desejo natural de liberdade como 

um dos instrumentos de plenificação desse amor. Essa liberdade possibilita ao ser livre 

corresponder ou não a tal estímulo, ao mesmo tempo em que proporciona condições efetivas 

para sua realização. E mesmo tendo restringido sua própria liberdade por seu mau uso, o ser 

humano continua contando com a providência salvífica de Deus, que continua provendo 

meios para que qualquer ser humano exercite plenamente seu livre arbítrio.
249

 

 Para a autora, Deus o Pai, em Cristo e pela atuação do Espírito Santo, é Quem realiza 

essa liberdade, possível em razão do que ela mesma chama de plano da salvação ou plano da 

redenção. Quanto às etapas desse processo, ela entendia que a justificação é o que Deus faz 

                                                 
247

 Conf. se verifica na obra WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 509: “O segredo do êxito está na união do poder divino com o 

esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no 

Braço todo-poderoso”. Em texto publicado originalmente em The Youth‟s Instructor, 4 de janeiro de 1900, ela 

pontua: “O poder de Deus, aliado ao esforço humano, operou em nosso proveito uma gloriosa vitória. Não o 

haveremos nós de apreciar? [...] Deus tem recursos de poder dos quais ainda nada conhecemos, e desses nos 

suprirá nos momentos de nossa necessidade. Mas nosso esforço se deve sempre unir ao divino [...] se 

trabalharmos para vencer todo defeito de nosso caráter, Deus nos dará mais luz, força e auxílio”. 

248
 Conf. WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. 

ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 390: “Muitos se acham confundidos quanto ao que constitui 

os primeiros passos na obra da salvação. O arrependimento é considerado uma obra que o pecador deve 

realizar por si mesmo, a fim de poder chegar a Cristo. Pensam que o pecador deve por si mesmo conseguir a 

habilitação para obter a bênção da graça de Deus. Mas, conquanto seja verdade que o arrependimento deve 

preceder o perdão, pois é unicamente o coração quebrantado e contrito que é aceitável a Deus, o pecador não 

pode produzir em si o arrependimento, ou preparar-se para ir a Cristo. A menos que o pecador se arrependa, 

não pode ele ser perdoado; mas a questão que deve ser resolvida é quanto a ser o arrependimento obra do 

pecador ou dom de Cristo. Tem o pecador de esperar até que esteja tomado de remorsos pelo seu pecado, antes 

de poder dirigir-se a Cristo? O primeiro passo em direção de Cristo é dado graças à atração do Espírito de 

Deus; ao atender o homem a esse atrair, vai ter com Cristo a fim de que se arrependa”. 

249
 No conteúdo do Manuscrito n. 43, de 1894, a autora pontua: “Mas os que [...] estão se entregando a Jesus... 

podem ouvir a voz que pronunciará a bênção: „Vinde, benditos de Meu Pai! Entrai na posse do reino que vos 

está preparado desde a fundação do mundo‟. Mat. 25:34. Esta é a predestinação divina [...]. Foi preparada para 

toda pessoa que queira obedecer a Deus e trabalhar de acordo com os planos de Cristo, porque quando 

receberem o tesouro da recompensa celestial, participarão da alegria do Senhor, uma vez que sua alegria se 

achava repleta da alegria de Cristo, que consistia em ganhar pessoas para o Salvador”. E mais adiante 

complementa: “Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si 

mesmo se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em Mim. João 15:4. 

Aqui estão as mais preciosas gemas da verdade para todo indivíduo. Aqui está a única predestinação na Bíblia, 

e podeis provar-vos escolhidos de Cristo ao serdes fiéis; podeis provar-vos escolhidos de Cristo ao 

permanecerdes na videira”.O conteúdo completo do Manuscrito foi posteriormente publicado em português 

como parte da obra WHITE, Ellen G. Refletindo a Cristo – Meditações Matinais 1986. 1. ed. Santo André-SP: 

Casa Publicadora Brasileira, 1986. Os textos citados podem ser lidos, respectivamente, nas páginas 239 e 347. 
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“em favor do” homem
250

, enquanto a santificação é o que Deus faz “no” homem
251

, e a 

glorificação o que Deus faz “por meio” do homem e ainda fará dele por ocasião da volta de 

Cristo
252

. Por meio da justificação, Deus liberta o homem; por meio da santificação, o 

preserva em liberdade; e por meio da glorificação, o plenifica em liberdade – e o faz 

transformando primariamente o próprio ser liberto, ao mesmo tempo em que transforma 

secundariamente a outros por meio dele. Em cada etapa, opera para realizá-lo em liberdade, 

uma liberdade que se desenvolve na vida terrena projetando-se para a eternidade, quando se 

realizará em sua plenitude. 

 Importante registrar que Ellen White não teve a pretensão de esgotar os mistérios das 

complexidades de cada uma dessas etapas de liberdade que entendia fazerem parte do plano 

salvífico. Reconhecia a amplitude do amor e da providência Divina também quanto a esse 

tema, o que o tornava desafiador e merecedor de estudo, embora inesgotável. Certa feita, ela 

mesma declarou que “há, no plano da salvação, mistérios que a mente humana não pode 

sondar – coisas que a sabedoria humana é incapaz de explicar [...]”
253

. Seu desenvolvimento 

teórico caminhou no sentido de evidenciar o que entendia serem as etapas necessárias da vida 

cristã na realização de tal plano, entendimento que em boa medida compartilhou com a 

Teologia Wesleyana. 

Sua Teologia Integral destaca tais etapas e pode ser esquematizada como um referencial 

básico de seu pensamento, mais fácil de ser compreendido na seguinte linha imaginária: Deus (O 

                                                 
250

 Na obra WHITE, Ellen G. Recebereis Poder – Meditações Matinais 1999. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 96 lê-se: “Justificação significa perdão. Quer dizer que o coração, purificado de obras 

mortas, está preparado para receber a bênção da santificação”. Para a autora, o perdão outorgado por Deus ao 

homem é uma realidade que decorre unicamente do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, sendo assim algo 

proporcionado pelo próprio Deus em favor de toda a raça caída. 

251
 Conf. WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 565: “A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita 

conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade”. 

252
 Para Ellen White, o cristão é transformado (presente) e será transformado (futuro), além de poder ser usado 

como instrumento para transformação de outros. Na obra WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. 

Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 

172, ela fala da transformação do caráter que ocorre na vida cristã antes da volta de Cristo: “Cristo é nosso 

exemplo. Contemplando-O somos transformados à Sua imagem, de glória em glória, de caráter em caráter. 

Esta é nossa obra. Que Deus nos ajude a representar devidamente o Salvador do mundo”.E na obra WHITE, 

Ellen G. Conselhos sobre Mordomia. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 350, ela fala da 

transformação final que ocorrerá por ocasião da volta de Cristo: “Dentro de pouco tempo Jesus virá para salvar 

Seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e 

este corpo mortal se revestirá da imortalidade”. E na mesma obra, p. 47, ela fala do ser humano cooperando 

com Deus para transformação de outros, o que glorifica o Redentor: “Como Obreiro Mestre, Deus coopera 

com o homem ao fornecer os meios necessários para a sua manutenção; e requer que com Ele coopere na 

salvação de almas”. 

253
 Consta no original The Youth‟s Instructor, de 6 de maio de 1897. Publicado também no português em WHITE, 

Ellen G. Filhos e Filhas de Deus – Meditações Matinais 1956. 1. ed. Santo André-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1956, p. 241. 
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Pai, O Filho, e O Espírito Santo), que é Criador, Redentor e Mantenedor → que opera “em” favor, 

“no” Homem e “através” dele (que é espírito, mente, corpo) →, fazendo-o em etapas 

interdependentes reconhecidas como Justificação, Santificação e Glorificação. Em resumo, afirma-

se a integralidade da divindade, que opera “em” favor e “na” integralidade humana, por meio da 

integralidade do processo redentivo. Essa ideia deve ser bem compreendida, para respectivamente 

se compreender também a perspectiva integral de liberdade proposta pela autora. 

 

 

4.2.4 A integralidade da liberdade 

 

 

A perspectiva de Ellen White quanto à liberdade é desenvolvida a partir de sua 

compreensão das integralidades já mencionadas: Deus, Homem e Salvação. Por essa razão, 

seu desenvolvimento do tema liberdade segue o viés integralógico, principal característica de 

seu fazer teológico. Para ela, é a Divindade em Sua integralidade que proporciona liberdade à 

integralidade humana, fazendo-o por meio de um processo de libertação integral, entendido 

como plano da salvação. 

 Nessa perspectiva, a liberdade jamais é vista pela autora como um fim em si mesmo. 

Pelo contrário, apresenta-se como algo que se realiza a partir de Deus, se desenvolve nEle 

mesmo e só alcança sua plenitude por meio dEle, e segundo os propósitos por Ele definidos. É 

um modelo de liberdade que se contrapõe frontalmente à ideia moderna da liberdade por duas 

razões: primeira, pelo fato de propor ao ser humano que a real liberdade não é algo de si 

mesmo, nem se realiza em si mesmo, mas algo originado fora de si, algo de Deus, possível de 

ser usufruído somente nEle; segunda, pelo fato de propor que tal liberdade não é algo voltado 

para si mesmo, mas também para outros além de si. Há um evidente deslocamento de 

perspectivas, que tira o foco do próprio homem e o projeta para Deus e para as demais 

criaturas, e que pode ser assim visualizado: 

 

Tabela 6 – Deslocamento de perspectiva da liberdade 

Da Implicações Para Implicações 

Liberdade “de” Autonomia Liberdade “em” Heteronomia
254 

                                                 
254

 Segundo o linguista HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1.016, o termo “heteronomia” significa em seu sentido amplo a “sujeição a 

uma lei exterior ou à vontade de outrem; ausência de autonomia [absoluta]”. Importante salientar que o termo 

não está sendo aqui aplicado no sentido filosófico Kantiano de supressão da consciência moral do agente livre. 
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Liberdade “para” Licenciosidade
255 Liberdade “com” Compromisso 

 

A proposta é uma mudança radical de paradigma em relação ao conceito moderno de 

liberdade; da autonomia absoluta da vontade culturalmente condicionada para o exercício 

disciplinado da vontade biblicamente dirigida; do viver como se quer para o viver como Deus 

requer; da liberdade a partir do “eu” para a liberdade segundo “Ele” (Deus) em favor dos 

“outros”; do individualismo egoísta para a humilde sujeição à vontade soberana de Deus, 

conforme revelada em Sua Palavra; da liberdade voltada para o agir em favor de si próprio 

para a liberdade voltada para o agir comprometido e desinteressado em favor dos outros.  

Para a autora, a autonomia absoluta centra o homem “em si” mesmo fazendo com o 

que o exercício da liberdade se dê também exclusivamente “em função de si” mesmo. O 

pensar, o falar e agir humano gravitam em torno do “eu” que se torna o senhor e deus absoluto 

do indivíduo indiferente aos demais seres criados, o que resulta em sérios problemas para toda 

a criação. Esse tipo de liberdade introspectiva não encontrou lugar na perspectiva da autora. 

Ela defendeu um único tipo de liberdade para a cristandade, a qual cria ser o único modelo em 

conformidade com a perspectiva bíblica quanto ao tema: a liberdade “em” Deus, “com” 

vocação ao serviço: 

 

Verdadeira liberdade e independência são encontradas no serviço de Deus. 

Esse serviço não imporá sobre vós nenhuma restrição que não aumente vossa 

felicidade. Obedecendo aos seus reclamos, encontrareis tal paz, 

contentamento e prazer que nunca poderíeis desfrutar no caminho de 

desenfreada licenciosidade e pecado. Estudai então devidamente a natureza 

da liberdade que desejais. É ela a liberdade dos filhos de Deus, para serem 

livres em Cristo Jesus? Ou chamais liberdade à condescendência egoísta 

com paixões baixas? Tal liberdade conduz ao mais penoso remorso; é a 

escravidão mais cruel.
256 

 

Essa perspectiva segue a mesma linha de raciocínio e tem a mesma proposta nas 

dimensões vertical e horizontal. Ambas as perspectivas dimensionais apresentam a iniciativa 

                                                                                                                                                         
Aplicá-lo a partir da perspectiva de Ellen White significa afirmar o exercício da autonomia em conformidade 

com a vontade de Deus, entendida pelo agente moral livre como sendo o melhor para sua vida. 

255
 Conf. SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 162, a ideia de liberdade seria para muitos o desimpedimento para 

um tipo de licenciosidade, ou seja, viver com base na ideia “de que liberdade é fazer o que se deseja”, não se 

importando com as implicações disso para quem quer que seja. Mais adiante, na página 169, complementa: 

“White também entende que a liberdade não é licenciosidade, o que produziria o engano de que o desejo é a lei 

principal da vida, e estabeleceria a ideia de que o homem só é responsável por si mesmo”. 

256
 Extraído de WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 88, com grifos acrescidos. 
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da integralidade Divina operando primariamente “na” integralidade humana, fazendo-o por 

meio da integralidade salvífica. E, secundariamente e na sequência, apresentam a 

integralidade humana já liberta como instrumento de liberdade por meio do qual o plano da 

salvação é levado a outros, conduzindo-os a Deus, que pode realizar-lhes na mesma liberdade. 

Curiosamente, ambas as perspectivas, quando sobrepostas, evidenciam a imagem simbólica 

de uma cruz, tendo como centro o plano salvífico, indicando que não há “ser” livre sem o 

plano provisional (redenção ou salvação) por meio do qual Deus atua proporcionando 

verdadeira liberdade ao ser humano, ao mesmo tempo em que o transforma em testemunha 

dessa liberdade a outros: 

 

Tabela 7 – Cruz da perspectiva integralógica 

 

  
 

Deus 

 

  

  
 

Homem 

 

  

Deus Homem 
Plano da 

Salvação 
Homem Deus 

  
 

Homem 

 

  

  
 

Deus 

 

  

 

Dita de outra forma, a perspectiva da autora aponta para o fato de que Deus está 

sempre em busca de realizar Sua liberdade no homem por meio de um plano. Essa é uma 

condição cuja satisfação levará o ser liberto espontaneamente a proclamar a outros tal 

liberdade, conduzindo-os a Deus, a única fonte na qual se realizou em relação a ela. Assim 

Deus opera a liberdade “em favor do” homem, “nele” e “por meio” dele, libertando-o da culpa 

do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação, e da presença do pecado na 

glorificação.
257

 Esse processo transforma as convicções, as atitudes e a vontade humana, 

                                                 
257

 VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à justificação 

pela fé. In: Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da Religião, São 

Bernardo do Campo. 1981, p. 203-204 (Conclusão), registra: “Tanto Wesley quanto White fazem clara a 



212 

 

compatibilizando-as com a vocação cristã para uma liberdade comprometida com Deus, com 

a Igreja e com os demais seres criados. Pode-se visualizar da seguinte maneira tal perspectiva 

integral da liberdade: 

 

Tabela 8 – Processo de liberdade/libertação 

Liberdade Justificadora Santificadora Glorificadora 

O que é? 

 É Deus 

operando... 

Em favor do homem; No próprio homem; Por meio do homem (através dele); 

Como e 

quando 

Ocorre? 

Ocorre 

quando... 

O homem pela fé 

aceita a graça de Deus 

em seu favor, como 

suficiente para liberda-

de completa da cul-

pa
258

 do pecado (é li-

berto); 

O homem pela fé 

continua em Deus e 

por Sua graça perma-

nece livre da culpa 

do pecado, sendo 

liberto também de 

seu poder
259

, o que o 

leva a servir a Deus 

em obediência
260

 vo-

luntária e serviço 

O homem pela fé vive em Deus e 

por Sua graça vive livre da culpa e 

do poder do pecado, servindo-O em 

obediente testemunho da liberdade 

em relação ao seu próximo; 

testemunha da liberdade ao mesmo 

tempo em que vive glorificando a 

Deus e aguardando em fidelidade e 

serviço a liberdade final da 

presença
261

 do pecado, quando for 

                                                                                                                                                         
distinção entre justificação – [que] começa coma primeira reação positiva do homem à ação do Espírito Santo 

convencendo-o do pecado e de sua condenação – e a santificação – um processo contínuo, diário até o final da 

vida. A justificação é instantânea. Esta é imputada, [enquanto] aquela é comunicada por Deus ao homem. 

Ambas dependem da resposta de fé à voz do Espírito Santo. Justificação é o que Deus faz pelo pecador e 

santificação o que Ele faz no pecador; a primeira ele faz por meio de Cristo, a segunda pelo Espírito Santo”. 

258
 Conf. se lê em WHITE, Ellen G. O Maior Discurso de Cristo. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 13. ed. Tatuí-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999, p. 10: “Deus nos revela a culpa a fim de que nos possamos dirigir a 

Cristo, e por meio dEle sejamos libertados da servidão do pecado e nos regozijemos na liberdade dos filhos de 

Deus”. 

259
 Conf. se lê em WHITE, Ellen G. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Tradução de Renato 

Bivar. 4. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2002, p. 247: “A condescendência própria tem sido objeto 

de procura. Servindo a si mesmos, multidões estão jungidas em servidão a Satanás. São escravos de seus 

próprios impulsos e paixões, que estão sob o domínio do maligno. Ao chamá-los para o Seu serviço, Deus lhes 

oferece a liberdade. A obediência a Deus é liberdade da escravidão do pecado, livramento das paixões e 

impulsos humanos”. 

260
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 156 pontua que “White fala da obediência aos preceitos de Deus, 

conforme revelados na Bíblia. Ela entende que a liberdade deve ser desfrutada unicamente na obediência à lei 

de Deus.” 

261
 É certo que o ser humano não pode se livrar da presença do pecado antes da volta de Cristo. Mas ele pode, ao 

viver pela fé e confiante na Sua graça, viver uma vida de obediência que testemunhe que o pecado, embora 

presente em sua natureza, não reina mais nela, e não a domina. E que, embora ainda viva num mundo 

pecaminoso, não compartilha dele, vez que não encontra nele motivação para suas atitudes voluntárias, sejam 

elas do âmbito pessoal, sejam do âmbito coletivo. É dessa forma que o ser humano pode, ainda que de forma 

simbólica, viver uma antecipação da liberdade final da presença do pecado, testemunhando desde agora que ele 

não mais domina sua vontade, sua natureza, suas escolhas e suas atitudes, vivendo na certeza de que ao final “o 

grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os 

que estiverem dispostos a renunciar ao mal”(WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 486). Até que esse evento final ocorra, “O Deus previdente ainda está em 

nosso meio, embora não se vejam Suas pisadas, embora Suas ações positivas e diretas não sejam reconhecidas 



213 

 

abnegado (vive em 

liberdade); 

glorificado na vinda de Seu Senhor 

e Salvador (vive em liberdade para 

glorificar seu Senhor agora, pelas 

obras da fé, aguardando ser 

glorificado por Ele depois na 

transformação final); 

No quê 

resulta? 

Resulta 

em... 

Mudança de convic-

ção: da certeza da 

escravidão para a 

certeza da liberdade 

(com convicção da 

necessidade de uma 

vida comprometida). 

Mudança de atitu-

des: das ações da 

escravidão para as 

ações da liberdade 

(estilo de vida com-

prometido com uma 

vida obediência e de 

permanente serviço). 

Mudança de vontade: da disposi-

ção incontrolada ao pecado 

(escravidão) para o propósito e 

exercício consciente do domínio e 

testemunho da liberdade (liberdade 

disciplinada para a vontade do 

obedecer e do servir, como 

testemunho natural do exercício da 

verdadeira liberdade cristã). 

 

 Em seus escritos, a autora não somente esboça essa perspectiva de liberdade integral, 

fundamentada pelas correspondentes perspectivas da integralidade de Deus, do homem e da 

salvação, como também apela para reflexão e adesão da cristandade quanto a ela. 

 

 

 

 

4.3 Apelo à Liberdade Integral 

 

 

Ao se pensar no apelo de Ellen White para um modelo de “liberdade responsável”, não 

se pode deixar de registrar que neste ponto sua perspectiva é convergente e até muito próxima 

à de Lutero e de Wesley. Esse é um elemento comum na perspectiva dos três teólogos quanto 

ao tema da liberdade. Cada qual de sua forma, e a partir de linhas teológicas distintas, teve 

como ponto de chegada a proposta do exercício responsável da liberdade por parte dos 

cristãos. Os três convergem suas teologias de liberdade para a tônica do serviço: 

 

Tabela 9 – Convergência de liberdade 

                                                                                                                                                         
ou entendidas. O mundo, em sua sabedoria humana, não conhece a Deus. É plano de Deus que por meio do ser 

humano a Sua glória, não a glória dos homens, se manifeste. É a Sua luz que brilha por meio de Seus 

instrumentos. A Providência e a revelação trabalham em divina harmonia, revelando a Deus como o primeiro, 

o último, e o melhor em tudo” (WHITE, Ellen G. Refletindo a Cristo – Meditações Matinais 1986. 1. ed. Santo 

André-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1986, p. 190). 
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Lutero Wesley White 

Liberdade Servil Liberdade Perfeita Liberdade Compromissada 

Elemento Comum: Responsabilidade e Serviço 

 

Contudo, suas teologias contribuem distintivamente para a o desenvolvimento e 

compreensão do tema. A teologia de Lutero responde bem à pergunta “o que é a liberdade?”, 

enquanto a teologia de Wesley responde bem à pergunta “como sou liberto?”, ao passo que a 

teologia de Ellen White responde bem à pergunta “como viver em liberdade?”. Tendo vivido 

por último e tendo tido conhecimento dos escritos de seus antecessores, Ellen White pôde 

desenvolver o tema de maneira mais aprofundada, preocupando-se em dar a ele um sentido 

mais amplo. Se colocadas em perspectiva comparada, pode-se inferir que não é sem razão o 

apelo da autora para que seus leitores considerassem sua perspectiva da liberdade:  

 

Tabela 10 – Perspectivas gerais de liberdade 

Autor Base Fundamentos Desdobramentos 

Martinho Lutero Cristológica 
Liberdade no contexto 

da fé e da graça; 

Liberdade a partir de Cristo e segundo 

as Escrituras – Tota e Sola – ao que 

tem fé em Sua graça; 

John Wesley Soteriológica 
Liberdade no contexto 

do amor e da salvação; 

Liberdade em Cristo, segundo as 

Escrituras, e a partir da Igreja para 

todos os homens em todos os lugares; 

Ellen White Integralógica 

Liberdade no contexto 

das integralidades 

Divina, Humana e 

Salvífica. 

Liberdade a partir da integralidade 

Divina, de todas as maneiras, segundo 

as Escrituras, para alcançar e 

transformar a integralidade humana 

por meio da integralidade do plano 

Salvífico. 

 

A perspectiva integralógica de Ellen White é marca distintiva de sua teologia. 

Combina de forma equilibrada a integralidade da Divindade (vista em perspectiva teológica, 

cristológica e pneumatológica), a integralidade da humanidade (vista em perspectiva 

antropológica, sociológica e fenomenológica) e a integralidade do plano da salvação (visto em 

perspectiva soteriológica que abarca o pecado e a expiação, a transcendência e a imanência, e 

as contingências de tempo – o agora e o depois, e de espaço – o aqui e o céu).  Apenas a partir 

da compreensão prévia de tal perspectiva geral da autora é que se pode compreender 

equilibradamente sua proposta de liberdade, a qual foi resumida nas seguintes palavras por 

um de seus pesquisadores: 
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O conceito de liberdade, no pensamento Whiteano, pode ser sintetizado da 

seguinte maneira: considerando que Deus é amor, a libertação-liberdade 

consiste no cumprimento da vontade de Deus, a qual é compreendida como a 

obediência a Ele. A liberdade se manifesta na obediência aos preceitos de 

Deus, pois o ser humano é livre quando obedece. No entanto, esta obediência 

não consiste em mero cumprimento da norma, e não ocorre por imposição 

arbitrária. Porque se obedece a Deus, que é amor, a concretização da 

liberdade ocorre no serviço, a Deus e ao próximo, motivado pelo amor 

solidário.
262 

 

Esse conceito expressa de maneira concisa a perspectiva da autora quanto ao tema, a 

qual será chamada de Teologia do Compromisso e será examinada com outros detalhamentos 

mais adiante, a partir da contribuição da Teologia Integral já compreendida. 

Em síntese, neste segundo capítulo procurou-se chamar a atenção do leitor para a 

importância de se compreender a perspectiva de Ellen White quanto à liberdade a partir do 

estudo sistemático de suas obras. É compreendendo as premissas gerais de seu pensamento 

que se chega à compreensão de seus desdobramentos temáticos. Se no primeiro capítulo a 

preocupação foi mapear as experiências pessoais que mais impactaram a perspectiva de 

liberdade da autora, neste capítulo a atenção se voltou para os teólogos cujas perspectivas e 

obras mais contribuíram para o desenvolvimento teórico da escritora quanto à temática 

proposta. 

Nessa linha, mostrou-se quanto as perspectivas da autora se alinham às de Lutero e de 

Wesley, demonstrando que, em certo grau e até certo ponto, a perspectiva dela quanto à 

liberdade cristã foi fortemente influenciada pelos desenvolvimentos preliminares que ambos 

os teólogos protestantes formularam quanto ao mesmo tema. Mostrou-se, no entanto, que a 

perspectiva de Ellen White mantém seu diferencial, vez que se mostra consideravelmente 

mais ampla em relação às perspectivas de Lutero e de Wesley. A autora retomou o tema a 

partir de ambas as perspectivas teológicas e o desenvolveu sob o viés integral, preocupação 

que não se observou nos desenvolvimentos teóricos anteriores. 

Para que a compreensão da perspectiva de Ellen White fosse possível, evidenciou-se a 

existência de três linhas sistemáticas que perpassam sua teologia, as quais, por convenção, se 

se denominam, respectivamente, Teologia Integral, Teologia do Compromisso e Teologia do 

Discipulado. Apontou-se que o primeiro sistema teológico é a cosmovisão da autora, a qual 

perpassa toda a sua tratativa de inúmeros temas de interesse da fé cristã. Mostrou-se que tal 

cosmovisão abarca a consideração teológica cuidadosa da combinação do trinômio Deus, Homem 

                                                 
262

 Conf. SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 172. 
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e Plano da Salvação. É a partir de tal sistema que a autora trabalha, dentre outros temas, a relação 

entre tais integralidades teológicas, propondo a compreensão da dimensão da relação Deus-Ser 

Humano e Ser Humano-Ser Humano, explicando a indivisibilidade da alma humana e 

reconhecendo a relação de interdependência dos âmbitos existenciais – espiritual, mental 

(psicoemocional) e físico. 

As inferências que se realizaram até este capítulo possibilitam deduzir que a perspectiva de 

Ellen White quanto à liberdade resulta da influência de quatro vertentes: a primeira é a influência 

de sua experiência pessoal interior, sua espiritualidade vivenciada com Deus, a qual se situa no 

plano do misterium, sendo as impressões de tal comunhão uma realidade que jamais se poderá 

apreender ou compreendertotalmente por nenhum de seus intérpretes, e a qual sem dúvida 

influenciou decisivamente sua produção teológica; a segunda é a influência de suas experiências 

exteriores, fortemente marcadas pelos episódios pessoais da pedrada que levou aos nove anos de 

idade, a exclusão de sua família da Igreja Metodista e o desapontamento religioso de 1844, 

além, é claro, dos intensos eventos sociais de seu tempo, tais como: a guerra civil americana, 

o racismo, o urbanismo, o industrialismo selvagem, a intemperança excessiva, o imoralismo 

ético, o utilitarismo pedagógico, as desigualdades sociais, a forte perseguição religiosa, dentre 

outros; a terceira vertente de influência veio pelo conhecimento que obteve nos estudos das 

obras de Lutero e de Wesley, quanto à liberdade; e a quarta via de influência decorre de sua 

própria cosmovisão, desenvolvida a partir do estudo sistemático da Palavra de Deus. 

Cada uma das quatro vertentes, que representam distintas dimensões da humanidade 

de Ellen White, influenciaram sua perspectiva teológica, o que impacta diretamente em todos 

os temas por ela desenvolvidos, a exemplo da liberdade. Mas, sem dúvida alguma, ao ler as 

obras da autora, fica evidente que foi a sua própria espiritualidade que mais impactou a 

definição de sua cosmovisão, e esta, por sua vez, a fez desenvolver a perspectiva da liberdade 

a partir de uma compreensão integral de Deus, de homem e de salvação, numa dimensão 

fundamentalmente bíblica de mundo. Não se presta o devido respeito aos escritos da autora se 

ela não for lida a partir da identificação desse viés, chamado integralógico, a partir do qual ela 

aborda a liberdade na perspectiva do compromisso. 

Compreendida a linha teológica básica que fornece os contornos de sua cosmovisão, o 

próximo passo será a compreensão detalhada de sua perspectiva da liberdade cristã 

desenvolvida a partir de tal cosmovisão. Esta abordagem da liberdade, chamada de Teologia 

do Compromisso, será o empreendimento do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III – ELLEN G. WHITE E A TEOLOGIA DO 

COMPROMISSO 

 

 

O primeiro capítulo ocupou-se em mostrar quem foi Ellen White, os fatos pessoais e 

sociais que mais influenciaram sua perspectiva teológica da liberdade e a conveniência 

metodológica de se estudar seu pensamento de forma sistemática. O segundo, por sua vez, 

ocupou-se em mostrar quais as teologias protestantes que mais influenciaram seu pensamento, 

em que medida o fizeram e como ele foi desenvolvido após tais influências.  

Do estudo de ambos os capítulos, inferiu-se que a perspectiva teológica de Ellen 

White, quanto à liberdade, foi fortemente influenciada em quatro vertentes: sua própria 

espiritualidade vivenciada com Deus, o impacto das experiências sociais de seus dias, o 

conhecimento teológico que ela obteve nos estudos das obras de Lutero e de Wesley e ainda o 

seu próprio estudo sistemático da Palavra de Deus. Logo se percebeu que, embora a 

perspectiva da autora quanto à liberdade tenha muito em comum com a dos teólogos 

referidos, mantém seu diferencial, vez que se mostra consideravelmente mais ampla em 

relação às perspectivas de ambos.  

E para compreender a perspectiva da autora em sua abordagem peculiar quanto à 

liberdade, o capítulo anterior propôs preliminarmente a compreensão de seu pensamento 

geral. Apresentou o que parece ser sua visão teológica mais ampla, a qual indica os principais 

conceitos por ela considerados e seus respectivos contornos hermenêuticos, por sua vez 

necessários à compreensão de suas inúmeras abordagens temáticas. Logo se afigurou possível 

propor uma organização do pensamento da autora quanto à temática da liberdade, sugerindo 

sua sistematização em três linhas lógicas de compreensão, chamadas, respectivamente, de 

Teologia Integral, Teologia do Compromisso e Teologia do Discipulado.   

A Teologia Integral, já explicada em detalhes no capítulo anterior, constitui a premissa 

geral da perspectiva teológica da autora, constituindo-se sua consideração detalhada do 

trinômio Deus, Homem e Plano da Salvação, cada qual visto em sua respectiva integralidade, e ao 

mesmo tempo combinados numa relação concreta. É a partir desta visão geral que a autora 

desenvolve sua perspectiva de liberdade. Ela começa nesta premissa e permanece com base nela 

em toda a sua tratativa, sem perder o sentido de cada um de seus elementos teológicos 

constitutivos. Mas vai além, para detalhar outros elementos que julgava serem importantes para 

compreensão da liberdade no modelo cristão. 
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Visto dessa forma, o viés integralógico da autora fornece as bases sobre as quais ela mesma 

desenvolve a temática da liberdade na perspectiva do compromisso. Sua perspectiva 

integralógica é um sistema conceitual básico ao qual se combinam outros sistemas para 

compreensão de sua perspectiva quanto a inúmeros temas bíblicos, a exemplo da liberdade. 

Uma vez que o primeiro sistema já foi bem compreendido no capítulo anterior, cabe a este 

capítulo a compreensão do segundo sistema, chamado de Teologia do Compromisso, o qual se 

constitui no detalhamento da sua perspectiva da liberdade cristã e seus desdobramentos à luz 

da já abordada Teologia Integral.  

O primeiro passo para o detalhamento da perspectiva de liberdade, conforme 

desenvolveu Ellen White, é a verificação das conexões temáticas em que se dá esse 

desenvolvimento. E, revisando o acervo de sua autoria, perceberam-se as possíveis conexões 

temáticas que possibilitam mapear sua linha central de desenvolvimento teológico quanto ao 

tema específico da liberdade. Como a autora não sistematizou seus escritos de forma didática, 

as temáticas por ela abordadas aparecem muitas vezes de forma esparsa em seus escritos. Tal 

fato reclama atenção redobrada quanto à necessidade de contextualização de cada texto por 

ela deixado, verificando também suas convergências e relações, tornando assim mais claros os 

raciocínios sistemáticos que motivaram suas perspectivas. 

Por ter deixado dezenas de milhares de páginas escritas, em setenta anos de intensa 

dedicação à produção literária, não seria possível revisar e aprofundar o exame de todo o 

referido acervo, ainda que se limitando ao tema ora proposto. Deve-se, por isso, reconhecer de 

antemão que o presente trabalho não tem a pretensão de esgotar seu objetivo proposto, qual 

seja compreender a perspectiva de liberdade da autora. Mas, não obstante tais limitações, o 

estudo que se empreendeu poderá dar sua contribuição para tal finalidade.  

 Considerando tais realidades, fez-se primeiramente um levantamento geral de todos os 

textos da autora nos quais o termo “liberdade” é usado em inúmeras abordagens temáticas. Tal 

pesquisa foi feita no índex de obras da autora, consultando-se em seguida os trechos contextuais 

originais de seu acervo literário, nos quais constam as respectivas tratativas, material esse que se 

encontra disponível de forma digitalizada.
1
 

Em seus escritos, o tema da liberdade é tratado usualmente a partir do uso das expressões 

“freedom” e “liberty”.  De acordo com o sistema de busca do “Ellen G. White Writings”
2
, que 

                                                 
1
 Deu-se preferência ao material que consta no acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: 

Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White 

State, 2007. 

2
 Acervo disponível em WHITE, ibid. 
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conta o número de ocorrências considerando o número de parágrafos em que se mencionaram 

os termos, “freedom” aparece 1.429 vezes, e “liberty” aparece 1.780 vezes nos escritos da autora. 

Já de acordo com o sistema de busca do “Libronix”
3
, que conta o número de ocorrências 

considerando a menção individualizada dos termos por parte da autora, o uso de “freedom” sobe 

para 1.781 vezes, e “liberty” para 2.224 vezes nos seus escritos. 

Conforme se explicou, diferentes critérios de busca resultam em diferentes resultados das 

ocorrências. Contudo, em qualquer das hipóteses o resultado aponta o elevado número de 

ocorrências do tema nos escritos da autora. Além disso, em seus originais esses temas aparecem 

muitas vezes combinados a outros tantos termos, formando expressões próprias, muitas das quais 

se mostram também dotadas de significação teológica dada pela autora. Desta forma, o uso dos 

termos referidos e suas possíveis combinações temáticas são inúmeros, e a abordagem exaustiva de 

todas essas combinações é praticamente inviável,em virtude das limitações do trabalho ora 

proposto. Por essa razão, selecionaram-se e trabalhar-se-ão adiante as conexões terminológicas 

mais recorrentes em seus escritos
4
, em cuja tratativa os termos já referidos apresentam 

combinações que se mostram mais pertinentes e suficientes para expressar a perspectiva geral da 

autora quanto à liberdade cristã.  

Embora as possibilidades sejam muitas, o pensamento essencial da autora quanto à 

liberdade se mostra evidente a partir da observação do uso combinado do termo a outros conceitos 

como: redenção (“redemption”, que aparece 2.867 vezes), gratidão (“gratitude”, 1.763 vezes), 

compromisso (“compromise”, 332 vezes, “appointment”, 539 vezes e “engagement”, 86 vezes), 

serviço (“service”, 10.156 vezes) e amor (“love”, 31.774 vezes). Os números referidos apontam, 

respectivamente, o quantitativo de ocorrências em que tais temas aparecem em parágrafos nos 

escritos originais da autora. Por conseguinte, todos esses termos são também muito recorrentes em 

textos que tratam da liberdade, completando-lhe o significado. 

O uso reiterado e decisivo dos termos “liberdade” e “serviço”, por exemplo, é algo que 

chama a atenção, tendo sido ambos empregados de maneira combinada em parágrafos 107 vezes 

usando “freedom” and “service”, e 84 vezes usando “liberty” and “service”
5
. O significativo 

                                                 
3
 O sistema Libronix é usado no Centro Adventista de Pesquisa que funciona na Biblioteca James White da 

Universidade Andrews. Nele está disponível o acesso ao Banco de dados que contém o “SDA Bible 

Commentary Series” e a “Review & Herald Electronic Library”, tendo sido a consulta feita no link “Search 

Ellen White‟s Writings”, por ocasião de pesquisa realizada in loco. 

4
 Para o levantamento dessas conexões e realização do estudo proposto, considerar-se-ão os números de 

parágrafos em que os termos ocorrem nos originais da autora, conforme aparecem no sistema de busca do 

acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª 

Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. 

5
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, ibid. 
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número de ocorrências em que aparece tal combinação aponta para uma conexão temática 

elementar, a qual, dentre outras percebidas nos textos da autora, sinaliza a possibilidade de 

compreensão teológica mais acertada de seu pensamento quanto ao tema da liberdade à luz de sua 

relação com a temática do serviço. Sua teologia da liberdade pode assim ser mais bem 

compreendida a partir da verificação de outras combinações que possibilitam uma sistematização 

de sua perspectiva. 

Cabe pontuar, no entanto, que exclusivamente pela via da observação da simples 

combinação de termos jamais se chegaria a uma sistematização coerente do pensamento da autora 

quanto ao tema. Esse é apenas o ponto de partida, o qual precisa ser seguido de uma séria análise 

dos contextos em que tais combinações aparecem e tomam sentido. E a partir de tais análises foi 

possível verificar uma relação direta e contextual existente nos escritos da autora entre cinco temas 

principais, sendo eles: redenção
6
, liberdade

7
, gratidão

8
, compromisso

9
 e serviço

10
. Embora esses 

                                                 
6
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 

2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, nos escritos da autora 

o termo “redemption” aparece em dez ocorrências relacionado ao termo “freedom”, e em dezenove ocorrências 

relacionado ao termo “liberty”. 

7
 Conf. ibid., nos escritos da autora os termos “freedom” e “liberty” aparecem juntos em cento e vinte e seis 

ocorrências, usados de maneira intercambiável dentro de cada parágrafo. Ao que parece, a autora se valeu do 

sentido popular dos termos em seu tempo. Conforme indica o dicionário Webster‟s, de 1828, usado no tempo 

de Ellen White, o termo “freedom” é definido como sendo o “estado de liberdade”, e o termo “liberty” é a 

liberdade de ação aplicada “ao corpo, ou à vontade, ou à mente”. Os contextos em que ambos os termos são 

usados pela autora sugerem que ela partiu desse sentido linguístico primário e os trabalhou de uma forma 

articulada que sugere três hipóteses possíveis: a) A autora teria usado ambos os termos indicando “liberdade”, 

salvo quando aparecem muito próximos um do outro numa mesma sentença, hipótese em que o termo 

“freedom” indicaria “independência” (estado do ser) e o termo “liberty” indicaria “liberdade” (ação do ser); b) 

A autora teria usado ambos os termos indicando “liberdade”, variando-os apenas para atendimentos 

gramaticais distintos, sendo o termo “freedom” usado para indicar a “liberdade” como substantivo que não 

pede adjetivação por ter sentido geral, e o termo “liberty” para indicar liberdade como substantivo que reclama 

um adjetivo que lhe complete o sentido por ter aplicação específica; c) A autora teria usado ambos os termos 

indicando “liberdade”, mas em sentidos aplicativos distintos, sendo o termo “freedom” usado para indicar a 

liberdade em si mesma (ora negativamente aplicada à autonomia humana em relação a Deus, ora positivamente 

aplicada em relação ao próprio Deus entendido como fundamento primeiro e último da liberdade), e o termo 

“liberty” para indicar a liberdade como um dom pleno e suficiente de Deus em Cristo e as inúmeras formas de 

sua aplicação e desdobramentos na vida humana. Ao se analisarem os textos da autora, é possível verificar que 

as três hipóteses são vias possíveis para compreensão do uso que ela fez dos termos, embora se deva admitir 

que os tradutores de seus escritos para o português, em sua maioria, atentaram apenas às duas primeiras. 

Adiante se exemplificam as três hipóteses: a) Original em Education, p. 291: “The youth have an inborn love 

of liberty; they desire freedom; and they need to understand that these inestimable blessings are to be enjoyed 

only in obedience to the law of God. This law is the preserver of true freedom and liberty”.Tradução em 

Educação, p. 291: “Os jovens têm um inato amor à liberdade; desejam a independência; precisam compreender 

que estas inestimáveis bênçãos devem ser gozadas unicamente na obediência à lei de Deus. Esta lei é a 

preservadora da verdadeira independência e liberdade”. b) Original em Evangelism, p. 236: “In our land of 

boasted freedom, religious liberty will come to an end”. Tradução em Evangelismo, p. 236: “Em nossa terra 

[Estados Unidos] de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá seu fim”. c) Original em Fundamentals of 

Christian Education, p. 88: “True liberty and independence are found in the service of God. His service will 

place upon you no restriction that will not increase your happiness. In complying with His requirements, you 

will find a peace, contentment, and enjoyment that you can never have in the path of wild license and sin. Then 

study well the nature of the liberty you desire. Is it the liberty of the sons of God, to be free in Christ Jesus? or 

do you call the selfish indulgence of base passions freedom? Such liberty carries with it the heaviest remorse; 
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termos não apareçam todos ao mesmo tempo, combinados num único texto dentre os originais, 

todos são conectados a partir de suas respectivas relações com os termos centrais “freedom” e 

“liberty”. O alto número de ocorrências entre ambos os termos e o termo “service”, por exemplo, 

conforme já se afirmou, chama a atenção do pesquisador, apontando a relação direta entre as 

temáticas do serviço e da liberdade nos escritos da autora. E dentre ambos os temas emerge uma 

linha sistematizada de pensamento que abarca os conceitos de redenção, gratidão e compromisso. 

Tal realidade torna necessário o estudo de cada um desses temas, que uma vez combinados 

sistematicamente apontam a possível estrutura da perspectiva de liberdade cristã no pensamento da 

autora, a qual propõe-se chamar de Teologia do Compromisso.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
it is the cruelest bondage.”Neste último texto, fica claro que, quando a autora quis dar a ideia de 

independência, ela usou o termo “independence”. Já o termo “freedom”, comumente traduzido por seus 

intérpretes como independência, foi claramente usado num sentido negativo para significar um tipo de 

liberdade em si mesma, autônoma em relação a Deus e por isso oposta à liberdade qualificada por ela como 

“liberdade dos filhos de Deus”, a qual só é possível “em Cristo”, Que conduz a Deus, a verdadeira fonte da 

liberdade. Compreendidas ambas as possibilidades desse sentido do termo “freedom” em seus escritos, outros 

textos ganham sentidos ainda mais ricos, como por exemplo, o original em Manuscript Releases, v. V, p. 39, 

em que o termo é usado em seu sentido positivo: “We can show them that obedience to the requirements of 

Jesus Christ is freedom, liberty, and salvation.” Se considerado o termo “freedom” em seu sentido positivo já 

citado, conforme indica o contexto, a frase bem pode ser entendida como a afirmação de que a obediência 

testemunha a aceitação do que a liberdade é (dom de Deus), como ela se realiza (nEle) e seu resultado 

(salvação). Numa frase como esta última, a tradução do termo “freedom” como independência não faria jus ao 

pensamento da autora. Para ela, não há “liberty” (ação de liberdade) sem “freedom” (estado de liberdade), ou 

seja, não há liberdade formal (um dom prático a ser desfrutado) sem liberdade essencial (a condição de 

libertação que é proporcionada pelo próprio Deus, a fonte por excelência da verdadeira liberdade). Apenas 

quem é liberto pode agir em liberdade, e a fonte desse “ser” e “agir” é Deus. 

8
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 

2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, nos escritos da autora 

o termo “gratitude” aparece em vinte e duas ocorrências relacionado ao termo “freedom”, e em nove 

ocorrências relacionado ao termo “liberty”. 

9
 Conf. ibid., nos escritos da autora os termos “compromise”, “appointment”, e “engagement” aparecem em 

inúmeras ocorrências relacionados ao termo “freedom” e ao termo “liberty”, sempre com conotação de relação 

entre a liberdade e compromisso. O termo “compromise” aparece em duas ocorrências relacionado ao termo 

“freedom”, e uma ao termo “liberty”. O termo “appointment” aparece em vinte e três ocorrências relacionado 

ao termo “freedom”, e nove ao termo “liberty”. Por fim, o termo “engagement” não aparece em relação direta 

com nenhuma das expressões, embora tenha sido usado pela autora para significar o empenho e 

comprometimento que se espera do cristão no trato de sua liberdade. 

10
 Conf. consta no acervo disponível em WHITE, ibid., nos escritos da autora o termo “service” aparece em cento 

e sete ocorrências relacionado ao termo “freedom”, e em oitenta e quatro ocorrências relacionado ao termo 

“liberty”. 
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1 A REDENÇÃO 

 

 

A redenção é tema amplo percebido em inúmeras religiosidades, tendo alcançado 

relevante papel na teologia cristã.
11

 O sistema teológico que esboça a perspectiva Whiteana de 

liberdade começa com a temática da redenção. Aliás, já se reconheceu que este é um tema 

frequentemente abordado em seus escritos, sempre sob o viés teológico.
12

 Para a autora, a 

redenção é “uma graça que podia ser compreendida, mas não explicada”
13

. Ela a compreende 

como um processo, e reconhece nele a centralidade e complexidade do ato redentivo da cruz. 

Optou por evitar especulações que tivessem a pretensão de explicar os temas não conclusos 

ainda relacionados ao assunto, preferindo dedicar-se a abordagens de alguns de seus 

incontáveis desdobramentos para a vida cristã.  

Assim, conforme demonstra um de seus pesquisadores, há três preocupações 

observáveis na tratativa dada pela autora a tal temática, sendo estas o equilíbrio, a 

centralidade e a importância.
14

 A primeira diz respeito ao cuidado que ela demonstra na 

abordagem do tema, equilibrando a possibilidade real de compreensão do assunto em relação 

                                                 
11

 A obra: COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL.Teologia da redenção. Tradução de José A. Ceschin. 

São Paulo: Loyola, 1997, traz em seu conteúdo um interessante estudo acerca do tema, dividido em quatro 

eixos temáticos: a) Como o tema da redenção aparece relacionado ao tema da liberdade no pensamento das 

várias religiosidades (hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo) e outras religiões tradicionais, com destaque 

para o estudo do tema no cristianismo (p. 1-24); b) Como o tema da redenção aparece relacionado ao tema da 

liberdade no Antigo Testamento (p. 25-27); c) Como o tema da redenção aparece relacionado ao tema da 

liberdade no Novo Testamento (p. 27-34); Como o tema da redenção aparece relacionado ao tema da liberdade 

no desenvolvimento da teologia cristã (p. 35-53), começando pela Patrística (Inácio de Antioquia, Justino, 

Irineu, Atanásio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Ambrósio, Agostinho), avançando pela Idade 

Média (Anselmo, Abelardo, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Hugo Grotius) e mencionando as teorias mais 

recentes acerca do tema (Kant, Ritschl, Schleiermacher, Rudolf Bultmann, Tillich, Karl Rahner). O destaque 

da obra e sua relação com o presente trabalho pode- se notar no fato conclusivo de que, para a teologia cristã, a 

redenção é vista como um processo (p. 55): “Assim, a redenção é um processo que envolve tanto a divindade 

quanto a humanidade de Cristo”. Em linhas gerais, percebe-se essa perspectiva em Ellen White quanto ao 

tema, visto por ela também como um processo. 

12
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 95, afirma: “Em seus escritos Ellen G. White discorre 

extensamente sobre o tema da redenção ao qual atribui significado religioso [...]”. 

13
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Special Testimonies on 

Education, p. 174. 

14
 SUÁREZ, op. cit., p. 96-97, explica: “Um primeiro aspecto a ser notado é que White se aproxima do tema 

redenção com muito cuidado [...]. Todavia, a despeito do mistério que cerca o tema da redenção, ela o 

denomina de „a ciência da salvação‟ [...]. Claro, se é uma ciência que pode ser aprendida – a despeito de haver 

nela mistério – aparentemente seu estudo nos coloca diante de uma tensão salutar que implica em limitação e 

encorajamento, o que é compreendido nos escritos Whiteanos a partir do entendimento de que o conhecimento 

da verdade e a própria verdade é „progressiva‟ e „ascendente‟. Um segundo aspecto é a centralidade do tema. 

[...] Em terceiro lugar, destaca-se a importância que White dá ao tema, cujo estudo resultaria em avivamento e 

enobrecimento da pessoa”. 
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à realidade dos mistérios que ainda o envolvem.A segunda preocupação, por sua vez, diz 

respeito à centralidade do tema nos seus escritos, o que se pode notar na leitura de trechos 

contextuais disponíveis em qualquer de suas obras. E a terceira preocupação, por fim, diz 

respeito à afirmativa que ela faz quanto à importância do tema para o desenvolvimento do 

caráter humano. Tais assertivas apontam para o fato de que a autora reconhecia o grau de 

mistério
15

 que ainda envolve o tema, ao mesmo tempo em que via a revelação bíblica quanto a 

ele como suficiente para proporcionar a compreensão e resposta humanas necessárias ao 

desenvolvimento da integralidade do ser, com vistas à salvação. 

White via a redenção ao mesmo tempo de forma geral e de forma específica – ou 

pessoal. Ela fala da redenção como um processo por meio do qual Deus restaura
16

 toda a 

criação à condição originalmente estabelecida
17

, e que inclui a restauração do homem à 

imagem de seu Criador, o que ela chama de “reerguimento do homem”
18

. Essa restauração 

tem como ponto de chegada a plena liberdade, conforme desfrutada originalmente no Éden. E, 

falando da relação direta entre o ato redentivo da cruz e a liberdade, ela pontua que “o 

objetivo desse formidável sacrifício foi trazer liberdade aos filhos e às filhas de Deus”
19

. 

Percebe-se que ela destaca o sacrifício de Cristo na cruz como o ponto central do processo da 

redenção, considerando-o o grande ato de amor e justiça que garantiu as condições exigidas à 

restauração necessária do ser humano à liberdade. 

                                                 
15

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Extraído da obra: Nos Lugares Celestiais – 

Meditações Matinais 1968, p. 14:“O plano da redenção, pelo qual o misericordioso Redentor divino-humano 

salvou o homem do cativeiro do pecado, está além da compreensão dos homens e dos anjos. É na verdade um 

mistério tão excelente, tão grandioso, tão sublime, que nunca podemos esperar compreendê-lo plenamente”. 

16
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Extraído da obra: Nos Lugares Celestiais – Meditações Matinais 1968, p. 291: “É 

prerrogativa de Deus redimir, reconstruir e restaurar [...]. A obra de Cristo é redimir, restaurar, buscar e salvar 

o que se havia perdido”. Textos como este são recorrentes no escrito da autora e mostram que ela entendia a 

redenção como o processo de reconstrução, restauração da pessoa humana, vista esta em sua integralidade. 

17
 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 342: “O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de 

Deus, de maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, 

mas também a Terra, a fim de ser, a eterna habitação dos obedientes”. 

18
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 125-126: “O tema central 

da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da 

imagem de Deus no ser humano. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, até 

àquela última gloriosa promessa do Apocalipse – „verão o Seu rosto, e na sua testa estará o Seu nome‟ (Apoc. 

22:4) – o empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento deste maravilhoso tema – o 

reerguimento do homem, ou seja, o poder de Deus „que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo‟ (I Cor. 

15:57)”. 

19
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit. Disponível no periódico The Review and Herald, 16 de março de 1886, 

intitulado “Christ Our Great Sacrifice”. 
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É assim que o conceito de redenção da autora abarca em si três temas elementares, a 

saber: criação-perfeição, queda-degeneração e restauração-desenvolvimento. Compõe-se da 

afirmação da realidade de uma criação originalmente perfeita, que veio a sofrer com a 

gravidade do pecado e as tristes consequências de seus desdobramentos, o que motivou a 

intervenção de Deus
20

 para restauração de suas criaturas à condição de desenvolvimento 

originalmente planejada. Esses três temas serão melhor compreendidos adiante. 

 

 

1.1 Criação Perfeita 

 

 

Ellen White foi declaradamente criacionista, neste ponto seguindo a teologia da Igreja 

Cristã primitiva.
21

 Rejeitando qualquer tentativa de leitura da criação enquanto metáfora
22

, 

                                                 
20

 Conf. GALLI, Mark. Livres, em primeiro lugar. Revista Cristianismo Hoje, Cotia-SP, Ano 5, Edição 25, 

outubro/novembro de 2011, p. 35: “Cristo é o Filho libertador de um Pai libertador que, então, enviou um 

Espírito igualmente libertador para completar sua obra”. Essas palavras expressam bem a integralidade da 

Divindade a quem Ellen White atribui a obra da redenção em favor da raça humana, a fim de trazê-la de volta à 

liberdade. Conforme se viu no capítulo anterior, quando a autora fala de redenção, ela a menciona como uma 

obra de Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito, cooperando em unidade para libertação da raça 

humana caída. 

21
 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 84, 

pontua que a fé criacionista foi o entendimento da Igreja Cristã desde seus primórdios: “Desde seu princípio, a 

Igreja Cristã tem afirmado sua crença em Deus como criador do universo e seus habitantes. As Escrituras 

antigas que a Igreja tomou da tradição judaica – as que agora chamamos de Antigo Testamento – começam a 

firmando a atividade criadora de Deus, que dá origem a tudo quanto há. As Escrituras que a Igreja produziu em 

seus primórdios – o Novo Testamento – mostram que tanto os apóstolos quanto a comunidade cristã primitiva 

reafirmaram essa crença em Deus como criador (Mat. 10:6; Atos 17:24-26; Rom. 1:25; II Cor. 5:5; Heb. 3:4; I 

Pedro 4:19 e Apoc. 14:7). E o mesmo afirmam os mais antigos escritos cristãos, os primeiros credos e 

concílios, e os hinos e outros materiais litúrgicos que se têm conservado”.Mesmo conhecendo a proposta da 

Teoria Evolucionista que ganhava espaço em seu tempo, Ellen White não aderiu a ela, tendo-a rejeitado 

expressamente em seus escritos e mantido sua adesão ao posicionamento da Igreja Primitiva, conforme se 

pontuou acima. 

22
 A oposição a tentativas teológicas de leitura do texto de Gên. 1 a 11 que tomam o relato da criação e da queda 

ali esboçados como metáfora, esvaziando-os de seu sentido literal, é uma postura percebida na teologia de 

Ellen White e também compartilhada por Karl Barth. Na obra: BARTH, Karl. Esboço de Uma Dogmática. São 

Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 66-67, há registrado o posicionamento dele muito próximo ao de White quanto 

ao assunto: “Por pouco que nós sejamos sérios, vemos claramente que não se trata aqui [relato da criação] de 

um domínio, de alguma maneira, acessível à reflexão ou à intuição humana. As ciências naturais podem excitar 

nossa imaginação e nossa sede de saber ao nos propor diversas teorias para evolução, ao fazer dançar diante de 

nossos olhos os milhões de anos no decorrer dos quais o universo se teria formado pouco a pouco; mas quando 

elas teriam conseguido chegar à origem do mundo tal como é? Continuidade é bastante diferente de começo 

absoluto, com o qual os conceitos de Criador e de criação se relacionam. Certamente é um erro capital falar de 

um mito da criação. O mito pode, no máximo, construir um paralelo à ciência exata, pois a sua função também 

consiste em pensar no que é e será sempre. O mito trata dos problemas inevitáveis e eternos colocados para o 

homem de todas as épocas pela existência da vida e da morte, do dia e da noite, do amanhecer e do entardecer, 

etc. Tais são os temas do mito. O mito considera o mundo, por assim dizer, a partir de seus limites, mas trata-se 

do mundo já existente. Não existe mito da criação pela simples razão de que a criação, como tal, permanece 

inacessível ao mito”. 
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entendia ela que tal relato deve ser compreendido em seu sentido literal
23

, conforme expresso 

na clareza e simplicidade do texto bíblico.
24

 Para a autora, o ser humano é parte da criação, 

conforme aponta a literalidade textual da bíblia, tendo sido criado numa condição de perfeição 

integral por Deus
25

, o que incluía o senso e a realização de plena liberdade.
26

 Essa plenitude 

                                                 
23

 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 94-95, 

lembra a controvérsia hoje existente no meio cristão acerca da literalidade do relato da criação. Se é certo que a 

maioria dos cristãos ainda afirma a crença na criação, já não é mais certo que tal maioria crê que essa mesma 

criação ocorreu de forma literal, ou seja, conforme entendido na leitura simples do texto bíblico sem a 

interferência dos pressupostos crítico-históricos. Falando dessa variedade de posicionamentos, o autor lembra 

as três opiniões existentes acerca do tema: “Com respeito a tais questões, existe uma grande variedade de 

opiniões entre os cristãos. [1.ª] Alguns tratam de reconciliar as teorias evolucionistas com a Bíblia, dizendo que 

os seis dias são metafóricos e que se referem cada um a uma etapa do processo criador. [2.ª] Outros insistem 

em que não há contradição alguma, e esclarecem que o importante que o Gênesis diz não é como Deus fez o 

mundo, mas o fato de que tudo quanto existe tem sido criado por Deus, que sustenta todas as coisas na 

existência. Em tal caso, se Deus fez o mundo em seis dias, ou se essa criação é um processo evolutivo que 

levou milhões e milhões de anos não tem maior importância. [3.ª] Outros sustentam que as histórias de Gênesis 

1 e 2 devem ser tomadas literalmente, e que Deus fez o mundo em seis dias. Para estes últimos, qualquer 

posição que aceite uma descrição das origens diferente da do Gênesis – quer seja a teoria da evolução, quer 

seja a teoria de que o universo começou com uma grande explosão – ameaça a autoridade das Escrituras. Uma 

vez que se põe em dúvida essa autoridade, dizem essas pessoas: o que nos impede de destruir tudo quanto a 

Bíblia diz, inclusive do advento, morte e ressurreição de Jesus Cristo?” Esse terceiro viés, que de acordo com 

Gonzalez ainda existe nos dias de hoje, foi o adotado por Ellen já em seus dias, nos quais foram recorrentes as 

tentativas de conciliação entre criação e evolução em razão das obras de Darwin. Para a autora, seria no 

mínimo contraditório crer em parte do relato bíblico da criação como literal e deixar o restante do texto à 

mercê da alegoria ou do simbolismo, já que o texto, por si mesmo, não indica nenhuma mudança de paradigma 

interpretativo. 

24
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 128-129: “Inferências 

erroneamente tiradas dos fatos observados na natureza têm, entretanto, dado lugar a supostas divergências entre 

a ciência e a revelação; e nos esforços para restabelecer a harmonia, têm-se adotado interpretações das 

Escrituras que abalam e destroem a força da Palavra de Deus. Tem-se pensado que a geologia contradiga a 

interpretação literal do relatório mosaico da criação. Pretende-se que milhões de anos fossem necessários para 

que a Terra evoluísse do caos; e com o fim de acomodar a Bíblia a esta suposta revelação da ciência, supõe-se 

que os dias da criação fossem períodos vastos, indefinidos, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos. 

Tal conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da 

natureza. Relativamente ao primeiro dia empregado na obra da criação, há o seguinte registro: “E foi a tarde e a 

manhã: o dia primeiro” (Gên. 1:5). E substancialmente o mesmo se diz de cada um dos seis primeiros dias da 

semana da criação. Declara a Inspiração que cada um desses períodos foi um dia formado de tarde [isto é, 

noite] e manhã, como todos os dias desde aquele tempo. Em relação à obra da própria criação, diz o 

testemunho divino: „Porque falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu‟ (Sal. 33:9). Para Aquele que 

assim poderia evocar à existência inumeráveis mundos, quanto tempo seria necessário para fazer surgir a Terra 

do caos? Deveríamos, a fim de dar explicação às Suas obras, fazer violência à Sua palavra?”  

25
 WHITE, Ellen G. Mente, Caráter e Personalidade – v. II. Tradução de Luiz Waldvogel. 4. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2002, p. 415: “O Senhor, no princípio, fez o homem reto. Foi criado com a mente 

perfeitamente equilibrada, sendo o tamanho e a força de todos os órgãos perfeitamente desenvolvidos. Adão 

era um tipo perfeito de homem. Cada uma das qualidades da mente achava-se bem proporcionada, cada qual 

tendo um encargo distinto, e, no entanto, todos dependentes uns dos outros para o pleno e apropriado uso de 

qualquer deles”. 

26
 Ellen White seguiu o mesmo entendimento de John Wesley quanto à doutrina do livre arbítrio humano, 

conforme antes entendida pelo teólogo holandês Jacó Armínio (1560-1609). Em oposição à teologia Calvinista 

do determinismo, que defende a predestinação de uns para a salvação e de outros para perdição, a autora cria 

que a todos os seres humanos Deus concede a liberdade de escolha e real possibilidade de salvação por meio de 

Jesus Cristo. Para mais detalhes acerca da oposição entre o determinismo defendido por Calvino e o livre 

arbítrio defendido por Armínio, ver CHAMPLIN, Russell Norman. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, 8. 

ed. São Paulo: Hagnos, 2006, v. II, p. 91-96 e v. III, p. 865-867. 
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consistia na capacidade ilimitada e desimpedida de discernir, optar e praticar o bem sem 

inclinações de qualquer natureza para o mal. Não havia mácula em nenhum âmbito da 

integralidade humana (corpo, mente e espírito). A criatura inteligente podia analisar suas 

alternativas de pensamentos e atitudes sem nenhuma tendência maldosa que impusesse 

restrição ao seu potencial de liberdade plena. 

E como toda liberdade pressupõe possibilidade de escolha, o Criador dera às suas 

criaturas, feitas à sua imagem, a principal característica que lhes assemelharia a Ele, o 

raciocínio organizado capaz de discernir entre o bem e o mal. Este raciocínio, por sua vez, lhe 

proporcionava a possibilidade de decisão consciente no âmbito da maturidade de caráter. Com 

tal prerrogativa, o ser criado poderia exercer livremente sua escolha em realizar-se no bem, 

representado pelo amor e o cuidado de Deus – que implica seu senhorio –, evitando sujeição 

ao seu oposto, representado pelos enganos e maldades de Satanás – que implica seu domínio 

manipulador.
27

 E mesmo sabendo, por sua presciência, que o ser humano usaria mal sua 

liberdade a ponto de comprometê-la seriamente, e também a si mesmo, Deus assumiu o preço 

necessário à garantia da restauração de ambos: o ser humano e a liberdade.
28

 

 

 

1.2 Realidade, Gravidade e Complexidade do Pecado 

 

 

O segundo tema elementar para compreensão da perspectiva de redenção em Ellen 

White é o pecado. Para ela, o pecado é algo real, grave e complexo. Real porque não se trata 

de metáfora, ideologia e de nenhum outro tipo de ficção. Grave porque pode levar à 

destruição do ser humano em sua integralidade, e ainda motivar a ira do próprio Deus.
29

 E 

                                                 
27

 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 36-38. 

28
 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 22: “O plano de nossa redenção não foi um pensamento 

posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação “do mistério que desde tempos eternos esteve 

oculto” (Rom. 16:25). Foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o 

fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do 

homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado. Previu-a, porém, e 

tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era Seu amor pelo mundo, que concertou 

entregar Seu Filho unigênito „para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna‟ (João 

3:16)”. 

29
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 24 de julho de 1894, intitulado “Principle Never to Be Sacrificed for Peace”, do qual se transcreve: 
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complexo porque não se trata simplesmente de um ato de desobediência em relação ao 

Criador.  

Enquanto muitos autores exploram a ideia de pecado apenas como uma construção 

simbólica, e o veem ora como decorrente das próprias conveniências do jogo de poder nas 

relações humanas
30

, ora como um mecanismo gerador de medo para atender aos interesses de 

dominação da Igreja
31

, os escritos de Ellen White não deixam margem para uma metáfora do 

pecado. Já em seu tempo, ela enfrentava aqueles que negavam a realidade do pecado, 

apontando para o texto bíblico que o vê como algo real e grave a ser considerado como a 

causa primária da condição de escravidão existencial em que se encontra o ser humano.
32

 Para 

ela, o pecado é uma realidade inegável que impacta “todos” os seres humanos e ao mesmo 

tempo o ser humano “todo”, sendo a raiz primária dos problemas e do sofrimento humano 

crescente já observado desde seus dias. 

Além de real, para a autora o pecado é grave em razão de sua origem, de seu 

desenvolvimento e suas consequências. Origina-se na própria natureza humana caída, 

desenvolve-se na tendência não resistida ao permanente afastamento de Deus e resulta em 

inúmeras formas de prejudicialidade à própria integralidade humana. Sua gravidade decorre 

diretamente de seu potencial de afastamento do homem em relação a Deus, o que evidencia 

sua complexidade. 

 Para a autora, a causa primária do pecado no Éden não consistiu no simples ato de 

comer um fruto qualquer, assim como a causa primária do pecado hoje não consiste 

exclusivamente no ato da desobediência. Para ela, a causa primária do pecado consiste 

essencialmente na rejeição da graça, expressa no afastamento e na quebra da relação de 

                                                                                                                                                         
“Ele [Cristo] odiava apenas uma coisa, e essa era o pecado. [...] Reprovou o pecado declarando uma guerra 

aberta ao egoísmo, à opressão, à hipocrisia, ao orgulho, à cobiça e à luxúria”. 

30
 Este é o argumento central de muitos filósofos, sociólogos e psicólogos modernos. Pode-se citar como exemplo 

a obra: FOUCAULT, Michel.Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. 22. ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 2006, 295 p. 

31
 Este é o argumento central também muito usado por filósofos, sociólogos e psicólogos (pós) modernos. Um 

exemplo é a obra: DELUMEAU, Jean. O Pecado e o medo: a culpabilização no Ocidente – 2 Volumes. 

Tradução de Álvaro Lorencini. 1. ed. Coleção Ciências Sociais. Bauru-SP: EDUSC, 2003, que na p. 435 

pontua: “A noção do pecado, ela própria, é geradora de medo de si mesmo que pode ser fecundo”. Essa obra 

considera o relato da criação como mera metáfora (p. 436) o que leva à compreensão do pecado unicamente 

como instrumento de pessimismo e medo que visa à dominação por parte da religião institucionalizada (p. 435-

438). 

32
 WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1996, p. 135: “Bem poucos têm uma compreensão do nefando caráter do pecado e se 

acham inteirados da grandeza da ruína que resultou da transgressão da lei de Deus. Ao examinar o maravilhoso 

plano da redenção para restaurar o pecador à imagem moral de Deus, vemos que o único meio para a libertação 

do homem foi provido pela abnegação e a incomparável condescendência e amor do Filho de Deus”. 
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confiança do homem em relação a Deus. Ao pecar, o primeiro homem tornou-se 

tendenciosamente mal, propenso a seguir o caminho do mal em todas as suas escolhas, 

pensamentos e ações, perdendo assim a plenitude de seu potencial de liberdade, com o qual 

fora criado.
33

 Essa tendência foi herdada pelas gerações seguintes, que embora não tenham 

sofrido a culpa da triste escolha dos primeiros pais, enfrentam suas consequências. Tal 

condição implica reconhecer a restrição que adveio à liberdade humana e a consequente 

necessidade de sua restauração ao potencial original de sua realização. 

Em razão do pecado, compreendido em sua complexidade, o homem tornou-se escravo 

de sua própria natureza, a qual o impele para o mal em suas mais diversas formas, todas elas 

tendo como ponto de partida o egoísmo e a desconfiança
34

, e como ponto de chegada a 

violência
35

 e o sofrimento, sempre intermediados ora pela indiferença e o desprezo, ora pela 

manipulação interesseira. 

Como resultado de tal condição, a mesma criação que fora perfeita em sua origem 

entrou em processo contínuo de degeneração, evidenciando a triste realidade da permanente 

tendência de afastamento do homem em relação a Deus.
36

 O pecado é visto assim pela autora 

em sua realidade, gravidade e complexidade, denotando sua ampla dimensão: tendência 

pecaminosa
37

, quebra do relacionamento com Deus
38

, omissão quanto ao bem
39

 e 

                                                 
33

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Historical Sketches of 

the Foreign Missions of the Seventh-Day Adventists, p. 132, na qual a autora pontua: “Estamos enfermos pelo 

pecado, desde a planta do pé até a cabeça, e esse é o motivo pelo qual necessitamos de um médico”. 

34
 WHITE, Ellen G. Obreiros Evangélicos. Tradução de Isolina Avelino Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1993, na p. 475, pontua: “O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. 

Nenhuma forma de vício tem efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana quando não está sob 

o domínio do Espírito Santo”.E no periódico The Review and Herald, 24 de maio de 1892, intitulado “The 

Work of God to Believe in Christ”, afirmou que “muitos falham, pois lhe falta a fé em Deus. Em vez de 

desejarem ser postos em companheirismo com Cristo em sua abnegação e humilhação, estão sempre buscando 

a supremacia do próprio eu. Como se negam a cair sobre a Rocha e ser quebrantados, não podem apreciar o 

amor e o caráter de Deus. Podemos ser um com Cristo, mas devemos estar dispostos a entregar nosso próprio 

caminho, nossa própria vontade, e ter a mente que estava em Cristo, para que possamos conhecer o que é ser 

companheiro dEle na humilhação e no sofrimento”.Para a autora, viver voltado para si mesmo condiciona o ser 

humano a uma situação de escravidão, condenando-o a ser vitimado permanentemente por seu próprio 

egoísmo, que tem na busca da autossatisfação seu único objetivo. 

35
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit., p. 132, na qual a autora pontua: “A violência toma posse do mundo como 

nunca foi visto antes. Nas diversões, nos negócios, na luta pelo poder e mesmo no esforço de sobreviver existe 

uma terrível força que absorve o corpo, a mente e a alma”. 

36
 Segundo a autora, o pecado impulsiona o homem ao afastamento de Deus, e uma evidência de tal fato era o 

afastamento e até a rejeição de tudo que se relaciona a Deus, inclusive a Bíblia.Na obra WHITE, Ellen G. O 

Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 205, ela afirma tal afastamento e 

convida para um retorno do homem a Deus por meio da correta compreensão de Sua Palavra: “Há em nosso 

tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há necessidade de uma volta ao grande 

princípio protestante – a Bíblia, e a Bíblia só, como regra de fé e prática”. 

37
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Extraído da obra: Nos Lugares Celestiais – Meditações Matinais 1968, p. 292:“Deus 
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desobediência à Sua Lei Moral (os Dez Mandamentos)
40

. Sua teologia aponta para o 

raciocínio de que a tendência pecaminosa não resistida afasta o homem de Deus, o que resulta 

na omissão quanto ao dever do bem e na desobediência aos Seus mandamentos, atitudes que 

são vistas como efeitos de um mal mais grave que pulsa no ser do próprio homem – o ímpeto 

de pecado presente em sua própria natureza.
41

 

Mas por que a humanidade caiu em pecado? Segundo a autora, a queda evidencia que 

o homem de fato desfrutava de plena liberdade. Em suas palavras, isso ocorreu porque de fato 

“o homem foi criado como um ser moral livre”
42

. E foi a partir da real condição de liberdade 

plena na qual fora criado o ser humano que este exerceu mal sua prerrogativa de escolha 

quanto a quem se submeter (confiar e servir).
43

 Ao pôr em xeque a credibilidade e os próprios 

avisos prévios de Deus, o ser livre escolheu o mal e foi imediatamente infectado por ele em 

sua natureza, arcando, a partir daí, com as tristes consequências de tal escolha. Neste ponto, 

                                                                                                                                                         
declara: “Não há um justo, nem um sequer” (Rom. 3:10). Todos têm a mesma natureza pecaminosa. Todos são 

suscetíveis de cometer erros. Ninguém é perfeito”. 

38
 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 472:“O cometer o 

pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus”. E na obra WHITE, 

Ellen G. Profetas e Reis. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 

233, ela declara: “O pecado não somente separa de Deus, mas destrói na alma humana tanto o desejo como a 

capacidade de conhecê-Lo. Através do pecado todo o organismo humano fica transtornado, a mente é 

pervertida, corrompida a imaginação; as faculdades da alma se degradam”. 

39
 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. III. Tradução de Naor Conrado. 3. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2000, p. 325, a autora fala de pecado por omissão ao pontuar:“Pense no Salvador. 

Coloque os seus pecados, tanto os de omissão como os de comissão, sobre o Portador dos pecados”. Em seus 

escritos, há inumeráveis textos que mostram que para ela a omissão é a negligência consciente quanto ao que 

se sabe ser o correto, segundo os critérios bíblicos. Nos livros Beneficência Social e Serviço Cristão, essa 

realidade fica ainda mais clara quando ela trata como pecado a negligência do dever cristão de ajudar os 

necessitados. 

40
 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 115:“A Palavra define o pecado como a transgressão da lei”. 

41
 Nos escritos de Ellen White, a expressão “tendência pecaminosa”, “natureza pecaminosa”, “natureza humana 

caída” e “propensão ao mal” aparecem como sinônimas para significar, em qualquer dos usos, a perda da 

vocação natural que o ser humano tinha para a comunhão e a obediência a Deus, características com as quais o 

ser humano fora criado em sua perfeição original. Ao escolherem o que não lhes era natural, Adão e Eva 

tiveram tal inclinação original corrompida pelo pecado, passando a estar propensos ao afastamento de Deus e à 

desobediência aos seus reclamos. 

42
 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 31. 

43
 Ibid., p. 49: “Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a Sua lei; poderia ter privado a 

mão de Adão de tocar no fruto proibido; neste caso, porém, o homem teria sido, não uma entidade moral, livre, 

mas um simples autômato. Sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não 

poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir seria contrária ao plano de Deus ao tratar Ele 

com os habitantes de outros mundos. Seria indigna do homem como um ser inteligente, e teria apoiado a 

acusação, feita por Satanás, de governo arbitrário por parte de Deus”. 
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assim como no tocante à criação perfeita, a perspectiva da autora concorda com a fé da igreja 

primitiva.
44

 

As pontuações da autora não deixam dúvida de ser sua perspectiva quanto ao pecado 

um pensamento amplo que o compreende como algo real, grave e complexo. Tal 

entendimento mais tarde foi compartilhado por Karl Barth, que a seu modo chegou a afirmar 

que “o pecado significa rejeitar a graça de Deus como tal, que nos envolve e está presente em 

nós”
45

. Ou ainda, que o pecado é “a oposição da criatura contra o Criador”
46

. Já Emil 

Brunner
47

, na mesma linha, afirmou complementarmente que o pecado é a tentativa humana 

de tornar-se independente de Deus
48

, sendo por isso mesmo “uma força destrutiva, um 

elemento desintegrador, em toda a vida humana”
49

. Nos dias atuais, tal perspectiva mais 

                                                 
44

 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 106-107, 

pontua quanto à compreensão do tema do pecado na crença cristã primitiva: “Ao mesmo tempo em que 

afirmamos que a criação é obra de Deus, vemos que essa criação não é tão boa quanto deveria ser. Por todas as 

partes vemos sofrimento, morte e injustiça. A Bíblia e a tradição cristã interpretam esse paradoxo como 

consequência do pecado, começando como que tradicionalmente se chama „a queda‟ [...]. É assim que a Bíblia 

afirma que a experiência cotidiana confirma: que o mal existe, que é poderoso, que corrompe a boa criação de 

Deus. Entre a criação como Deus a desejou originalmente e a criação como é, se interpõe o pecado”. 

45
 Conf. BARTH, Karl. Esboço de Uma Dogmática. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 149. 

46
 BARTH, Karl. Carta aos Romanos. Tradução de Lindolfo Anders. 5. ed. São Paulo: Fonte Editorial, 2009, p. 

382. 

47
 Conf. Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé. Editado por Justo L. González; tradução de Reginaldo Gomes 

de Araújo. Santo André-SP: Editora Academia Cristã Ltda., 2005, p. 129-130, o teólogo suíço Emil Brunner 

(1889-1966) foi, na mesma linha de Karl Barth, um ex-liberal que após a Primeira Guerra Mundial se tornou 

crítico da teologia liberal. Diferentemente de Barth, que defendia a exclusividade da Revelação, Brunner 

seguiu a ideia de Lutero quanto às “ordens da criação”, defendendo a partir delas a existência de uma teologia 

natural composta por instituições e práticas sociais humanas que entendia serem possíveis de ser usadas por 

Deus como meio de revelação. Destaca-se, na teologia de Brunner, a compreensão do pecado como uma 

situação de “não liberdade”, segundo a qual (conf. p. 130): “o pecado se expressa primordialmente através de 

nossa resistência em aceitar e viver na dependência de Deus e no nosso exigir mais autonomia que corresponde 

a uma criatura. Nossa inclinação é que nossa vontade seja autossuficiente e independente da vontade de Deus. 

Unicamente a revelação bíblica nos apresenta a pessoa, o Cristo, que representa a verdadeira liberdade e 

plenitude do ser humano”. 

48
 BRUNNER, Emil.A doutrina cristã da criação e da redenção: dogmática. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 

169, contradiz a perspectiva humana de autonomia absoluta em relação a Deus ao afirmar que “sua liberdade 

[do homem] consiste em dependência, não em independência”, Na p. 176, afirma que “pecado é viver separado 

não simplesmente de Deus, mas também – visto que a existência humana é sempre uma relação com Deus – 

consigo mesmo”. Na obra: WHITE, Ellen G. Nos Lugares Celestiais – Meditações Matinais 1968. 1. ed. Santo 

André-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1965, p. 130, autora já havia afirmado, na mesma linha, que “Somos 

absolutamente dependentes de Deus”. 

49
 Ibid., p. 182, afirma ainda que “o efeito do pecado se estende para o interior da inconsciência, e para dentro da 

esfera orgânica [...]. Tanto no indivíduo como na comunidade, o pecado é uma fonte de corrupção, um 

elemento de desintegração social, de conflito, de destruição”. E, na p. 183, finaliza: “É, além do mais, um 

veneno que infecta o fluxo sanguíneo da humanidade – corpo, mente e espírito; é um fator constante em todas 

as épocas e eventos históricos, uma herança negativa que nunca deixa de ser transmitida”. A afirmação de 

Brunner quanto ao alcance complexo do pecado em relação à totalidade do ser humano é sem dúvida alguma 

um evidente ponto de aproximação de sua hamartiologia em relação à de White. Para a autora, já bem antes de 

Brunner, o pecado foi compreendido como uma realidade que não somente “afeta”, mas “infecta” os três 

âmbitos da integralidade humana: corpo, mente e espírito. Neste ponto, ambas as teologias se mostram 

claramente convergentes. 
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ampla acerca do tema é também compartilhada por Justo González, que na mesma linha 

afirma: 

 

Talvez por consequência do próprio pecado, o certo é que nós estamos 

constantemente buscando meios de fingir que o pecado tem menos poder do 

que na realidade tem. [...] O pecado é universal, que nada escapa dele, e que 

estamos sujeitos a ele desde o momento em que viemos à existência. Além 

disso, o pecado é tal que corrompe a todo o ser humano. O pecado não é 

somente uma ação ou série de ações, mas um estado, um modo de ser, uma 

escravidão da qual não podemos nos livrar. Quem não vê no pecado mais 

que uma ação, à parte da própria condição em que se vive, não compreende 

o poder que verdadeiramente tem.
50 

 

Realidade, gravidade e complexidade. Essas três características constituem-se pontos 

de aproximação entre a perspectiva de Ellen White e a perspectiva de tais teólogos quanto ao 

tema. Destaca-se, no entanto, a aproximação das teologias de White e Justo González quanto 

ao pecado. González, teólogo cubano que nasceu em 1937, 22 anos após a morte de Ellen 

White, em 1915, é ministro metodista e exímio conhecedor da teologia wesleyana, a mesma 

teologia que serviu de fundamento para muitos dos desenvolvimentos teóricos realizados pela 

autora.
51

 A atenção dada pelos escritos de ambos à complexidade do pecado segue a mesma 

diretriz teológica percebida nos escritos de Wesley. 

A distinção, porém, entre a teologia de White em relação à de Wesley e González 

recai sobre a preocupação da autora quanto aos efeitos do pecado (sua realidade, gravidade e 

complexidade) sobre a integralidade humana (corpo, mente e espiritualidade). Suas 

constatações baseadas na bíblia
52

 quanto à degradação natural (vista na natureza)
53

, humana 

(vista no ser considerado em sua integralidade) e social (vista no comportamento humano 

coletivo) evidenciam um olhar peculiar acerca dos desdobramentos do pecado sobre a 

                                                 
50

 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 109-111. 

51
 Conf. Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé. Editado por Justo L. González; tradução de Reginaldo Gomes 

de Araújo. Santo André-SP: Editora Academia Cristã Ltda., 2005, p. 301-302. 

52
 WHITE, Ellen G. Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000, p. 427: “As grandiosas verdades da história sagrada possuem 

surpreendente força e beleza, e têm tão grande alcance como a eternidade. Que conhecimento mais importante 

se pode obter do que aquele que esboça a queda do homem, e as consequências do pecado que abriu sobre o 

mundo a maré de desgraças [?]” 

53
 Em seus escritos, Ellen White destaca os efeitos do pecado sobre toda a criação usando como base sua 

compreensão do texto de Romanos 8:20-22, do apóstolo Paulo, no qual se verifica na Bíblia Sagrada: antigo e 

o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada no Brasil. 2. ed. Barueri-SP: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 1999: “Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por 

causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, 

para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme como se estivesse com 

dores de parto até agora”. 
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integralidade humana. Para ela, corpo, mente e espírito são âmbitos inseparáveis da 

existencialidade que foram e continuam sendo diretamente infectados pelo pecado, sendo a 

fragmentação do ser uma das evidências de tal realidade. Tais desajustes da integralidade 

humana são percebidos, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo, e decorrem de uma causa 

primária maior do que meramente os desacertos ou acidentes históricos – sejam estes de 

natureza social, política, econômica –, embora se desdobrem também para esses âmbitos da 

vida. 

Para a autora, a causa primária do pecado é a natureza humana caída, a qual tem como 

responsável Satanás
54

, e a causa secundária são as más escolhas que têm como responsável o 

próprio ser humano consciente.
55

 Embora ela reconhecesse a condição de pecado da natureza 

humana como causa primária do nível de degradação e do caos em que se via a humanidade 

de seus dias, ela não desculpou o próprio ser humano por seu grau de culpa quanto a tal 

situação.
56

 Para ela, embora a condição pecaminosa em si mesma seguisse sendo a causa 

primária, as más escolhas humanas, notadamente o afastamento de Deus e a rejeição de sua 

proposta de estilo de vida, eram a causa secundária das tristes realidades que assolavam seus 

dias.
57

 

Enquanto Satanás é o responsável pela presença do pecado
58

 no mundo, o homem 

seria responsabilizado por ceder aos seus apelos, potencializando e multiplicando os efeitos 

                                                 
54

 Conf. WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 485, 

Satanás é “o originador e instigador do pecado”. Essa mesma afirmação é repetida em WHITE, Ellen G. 

História da Redenção. Tradução de Ivan Schmidt. 11. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 403. 

55
 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. – 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 764: “Deus é a fonte da vida; e quando alguém escolhe o 

serviço do pecado, separa-se de Deus, desligando-se assim da vida. Ele está „separado da vida de Deus‟ (Ef. 

4:18). Cristo diz: „Todos os que Me aborrecem amam a morte‟ (Prov. 8:36). Deus lhe dá existência por algum 

tempo, a fim de poderem desenvolver seu caráter e revelar seus princípios. Feito isso, receberão os resultados 

de sua própria escolha”. 

56
 Ibid., p. 311: “A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás 

rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de 

caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida 

cristã, são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente”. 

57
 Tal pensamento também pode ser notado no pensamento posterior de Emil Brunner. Na obra: BRUNNER, 

Emil.A doutrina cristã da criação e da redenção: dogmática. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 174, se lê: “A 

gravidade do pecado humano [em si] não diminui a responsabilidade do homem; pelo contrário, quanto maior 

o pecado, mais responsabilidade e, portanto, mais culpado o homem se torna”. 

58
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Extraído da obra: No deserto da tentação, p. 43: “Satanás, através do seu poder sedutor, 

tem levado o homem à vã filosofia, a questionar e finalmente descrer da revelação divina e da existência de 

Deus”. Independência absoluta, por meio do afastamento, separação e rejeição de Deus e de Sua Palavra, era, 

para a autora, o fundamento do humanismo exclusivista por ela observado no modernismo de seu tempo. 
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do pecado em desfavor de si mesmo e de outros tantos semelhantes
59

. Por isso a autora em 

nenhum trecho de seus escritos desculpa o ser humano pelos resultados de suas próprias más 

escolhas, notadamente as que são feitas de forma consciente. Para ela, embora o pecado seja 

algo real, grave e complexo, que influencia intensamente a natureza humana, operando 

tendenciosamente para levar o homem a atitudes cruéis e degradantes, tal influência, por si só, 

não determina e por isso não desculpa as atitudes humanas conformadas com as propostas que 

o promovem ou que dele resultam. Em última análise, as decisões do ser humano são frutos 

da livre escolha em ceder ou não aos apelos de tais tendências, e os atos resultantes de tais 

escolhas variam em consequências de acordo com a natureza das escolhas, se boas (resistir) 

ou más (ceder).
60

 

Assim, para a autora, a condição de seus dias, assim como qualquer outra condição 

semelhante que ainda sobreviesse no futuro, revelaria ao mesmo tempo a incidência do 

pecado e o reconhecimento do grau de responsabilidade do homem por suas más escolhas e 

atitudes que agravam tal situação. Ao homem seria sempre reconhecida como atenuante a 

tendência natural para o que é mau, mas jamais lhe seriam desculpadas as atitudes de 

concretização de tal maldade, já que ela seria resultado do deixar-se guiar por si mesmo, e não 

por Deus, cuja comunhão possibilita agir de maneira contrária à natureza maldosamente 

tendenciosa já mencionada.
61

 Ao se deixar levar por sua natureza de pecado, o homem se 

torna corresponsável pelo caos e degradação resultantes dessa realidade, cujos efeitos são 

percebidos no plano da individualidade e da coletividade. 

                                                 
59

 WHITE, Ellen G. Mente, Caráter e Personalidade – v. I. Tradução de Luiz Waldvogel. 5. ed. 2.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 105, deixa clara a realidade em razão da qual o ser humano 

consciente não será desculpado: “Embora haja uma tendência natural de seguir uma conduta descendente, 

existe um poder que se fará combinar com o fervoroso esforço do homem. Sua força de vontade terá uma 

tendência contrária. Se ele combinar com ela o auxílio divino, poderá resistir à voz do tentador. Mas as 

tentações de Satanás concordam com suas tendências defeituosas, pecaminosas, e instam com ele a que peque. 

Tudo que lhe cumpre fazer é seguir o líder Jesus Cristo, que lhe dirá justamente o que deve fazer”. Reconhecer 

a dependência de Deus foi e continua sendo o desafio dos cristãos em meio ao humanismo exclusivista, o qual 

estimula a prepotente independência humana em relação a Deus, uma das marcas negativas do (pós-) 

modernismo observável no presente tempo. 

60
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Na obra Cristo Triunfante – Meditações Matinais 2002, p. 179, registra a seguinte 

afirmação:“A cada pessoa designou Deus um lugar em Seu grande plano. Pela verdade ou falsidade, pela 

loucura ou sabedoria, cada um cumpre um propósito, produzindo certos resultados. E cada um, de acordo com 

sua escolha da obediência ou desobediência, está decidindo seu próprio destino eterno. A cada um é dada 

liberdade para agir, e sobre cada um repousa a responsabilidade por seus próprios atos”. 

61
 Ibid. Na obra Este Dia com Deus – Meditações Matinais 1980, p. 316, pontua:“Quando o Pai deu Seu Filho 

para viver e morrer pelo homem, pôs todos os tesouros do Céu à nossa disposição. Não há desculpa para o 

pecado. Deus nos deu todas as vantagens que podia dar, a fim de que tivéssemos força para resistir às tentações 

do inimigo”. 
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Em resumo, para a autora a realidade da natureza humana caída impelindo o ser 

consciente, de forma permanente e progressiva
62

 ao que é prejudicial – para si mesmo, para 

outros, e para Deus
63

 – é o principal fator que evidencia a escravidão da humanidade, uma 

condição de real comprometimento da liberdade plena que este ser desfrutara ao ser criado. E 

nessa situação, o homem, por si mesmo, nada poderia ou pode fazer para ser de novo livre em 

tal forma de liberdade. Restava-lhe colher os frutos de sua desarrazoada troca da liberdade em 

Deus pela exclusiva autonomia humana
64

, condição avessa à vocação para o tipo de liberdade 

com a qual fora criado. Qualquer que fosse a tentativa, ela apenas evidenciaria que o ser 

humano já não sabe mais o que é ser livre. A necessidade de restauração da verdadeira 

liberdade exigiria uma intervenção, a oportunidade de um novo começo.
65

 

 

 

1.3 A Intervenção de Deus 

 

 

Ellen White afirma que os desdobramentos do pecado para toda a criação antes 

estabelecida de forma perfeita foram nefastos. O homem perdera sua liberdade e não poderia 

fazer nada, por si mesmo, para tê-la de volta.
66

 Na realidade, rendeu-se ao argumento de que 

                                                 
62

 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1985, p. 212: “Um momento de descuido pode imergir uma alma em irreparável ruína. 

Um pecado leva ao segundo, e o segundo prepara o caminho para o terceiro, e assim por diante”. 

63
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 263: “Poucos tomam em 

consideração o sofrimento que o pecado causou a nosso Criador. Todo o Céu sofreu com a agonia de Cristo; 

mas esse sofrimento não começou nem terminou com Sua manifestação em humanidade. A cruz é uma 

revelação, aos nossos sentidos embotados, da dor que o pecado, desde o seu início, acarretou ao coração de 

Deus”. Para a autora, o pecado é ofensivo não somente para o homem e seu semelhante, mas, antes e, 

sobretudo, para Deus, já que em essência é o próprio afastamento do homem em relação a Ele, o seu Criador e 

Redentor. 

64
 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 49, afirma que nessa condição o ser humano seria um “ser autômato”, mecanicamente 

programado para o mal que o separa de Deus e do semelhante, além de comprometer sua própria integralidade. 

65
 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 118, 

chama a intervenção de Deus na encarnação de Cristo de novo começo: “Nas escrituras hebraicas, a resposta ao 

pecado é o amor e obediência a Deus, e a esperança no triunfo desse Deus de amor. No Novo Testamento o 

próprio Deus se torna a resposta encarnando-se em Jesus Cristo e convidando a humanidade a um novo 

começo”. 

66
 A compreensão da perda da liberdade como resultado do pecado e a redenção como meio de restauração dessa 

liberdade é perspectiva que também se pode notar na teologia posterior de Emil Brunner. Na obra: BRUNNER, 

Emil.A doutrina cristã da criação e da redenção: dogmática. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 172-173, se 

lê: “Por meio do pecado o homem perdeu sua liberdade original. Ele não é mais livre para realizar seu destino 

divino, e ser bom, como Deus gostaria que fosse. O mal tomou posse de nós; é mal radical, do qual não 

podemos ser libertos por qualquer simples „revolução na disposição‟ (Kant). Se pudéssemos fazer isso, não 
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seria possível alcançar uma suposta nova forma de liberdade, negando assim o modelo de 

liberdade já pleno que lhe fora oferecido e o qual desfrutava até então.
67

 

Condenando a si mesmo à realidade de escravidão em razão da rejeição da verdadeira 

liberdade, com o passar do tempo o homem se tornou cego à sua própria realidade.
68

 

Acomodou-se a um modelo de vida egoísta e autônomo que insiste em chamar de liberdade, 

mas que não corresponde à condição heterônoma para a qual fora criado em plenitude de 

vontade coerentemente dirigida ao bem. Em tal condição, segundo a autora, apenas alguns 

ainda se indignam contra a escravidão existencial e o pecado que lhe dá causa, já que muitos 

se acostumaram a tal situação.
69

 

Nesse contexto, a redenção é vista pela autora enquanto o remédio de Deus para 

devolver a liberdade ao homem.
70

 É a amorável providência Divina agindo para restauração 

da liberdade plena que o ser humano desfrutou no Éden e para a qual foi vocacionado a viver 

por toda a eternidade. Deus é o Libertador do homem quanto à escravidão do pecado, e 

somente Sua redenção torna possível ao ser caído voltar a viver “em” liberdade.
71

 

A redenção é vista como o processo
72

 pelo qual Deus liberta o ser humano desses 

agentes escravizadores.
73

 Essa redenção se dá, nos escritos da autora, em três etapas,chamadas 

                                                                                                                                                         
precisaríamos de redenção. Ver a necessidade de redenção, e a impossibilidade de alcançá-la [por nós mesmos] 

acaba sendo a mesma coisa”. 

67
 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 55, chama essa nova forma de liberdade de “maior liberdade”, no sentido de uma suposta 

maior autonomia do homem em relação a Deus. 

68
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra The Spirit of Prophecy, 

v. III, p. 163: “Cristo foi o Príncipe dos sofredores, mas não foi a angústia física que O encheu de horror e 

desespero; Seu sofrimento provinha do senso de malignidade do pecado, o conhecimento de que, mediante a 

familiaridade com o mal, o homem se tornara cego à enormidade do mesmo. Cristo viu quão profundo é o 

domínio do pecado no coração humano, quão poucos estariam dispostos a romper com seu poder”. 

69
 Ibid., conf. disponível no periódico The Review and Herald, 3 de janeiro de 1899, intitulado “How Often shall I 

Forgive My Brother?”: “É justo que se sinta indignação contra o mal; por ele Cristo é desonrado. O pecado 

deve ser chamado por seu nome, e deve ser simplesmente colocado diante do pecador”. Segundo a autora, 

muitos já se acomodaram ao mal a ponto de não mais sentirem “justa indignação” em relação ao pecado. 

70
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit. Disponível no periódico The Review and Herald, 17 de julho de 1888, 

intitulado “The Value of Bible Study”, no qual afirma: “Somos agentes morais livres, e quando se nos é dado 

suficiente evidência quanto a nosso dever, compete-nos decidir a conduta a ser tomada”. 

71
 Um exemplo de texto em que a autora afirma ser Deus o “Libertador” da escravidão do pecado pode ser 

verificado em WHITE, 2003. op. cit., p. 73, 388-389. 

72
 Conf. WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª 

Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 330: “Redenção é o processo pelo qual a alma é 

preparada para o Céu. Esse preparo implica conhecer a Cristo. Significa emancipação de ideias, hábitos e 

práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas. A alma se deve libertar de tudo que se opõe à lealdade 

para com Deus”. 

73
 A perspectiva de Deus como libertador pode ser vista também em Karl Barth. Na obra: O Pai Nosso: a oração 

que Jesus ensinou aos seus discípulos. Tradução do original alemão por Josef Blunstein. São Paulo: Fonte 
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por ela de justificação, santificação e restauração final, já detalhadas no capítulo anterior. Esta 

última é comumente chamada no meio teológico de glorificação. Para ela, Deus interveio
74

 na 

relação de escravidão do homem em relação ao pecado
75

 a fim de proporcionar a liberdade 

que o ser humano perdera, a começar pela liberdade de dizer não para o próprio pecado. Na 

perspectiva de Ellen White, Deus nos salvou, nos salva e nos salvará. A intervenção de Deus 

em relação à condição de escravidão do ser humano é um processo já consumado quanto à 

culpa do pecado, em consumação quanto ao poder do pecado, e a ser consumado quanto à 

presença do pecado. Por isso, a redenção nos escritos da autora é tratada como um processo 

permanente de libertação do ser humano em relação ao pecado, durante o qual este ser é 

restaurado em seu caráter à semelhança de seu Criador e Redentor.   

Assim, se for considerado que na pena da autora a essência da redenção inclui o 

processo de restauração do homem à sua plenitude da liberdade em Deus, e que tal redenção é 

central em seus escritos, deduz-se que a própria liberdade é o objeto central dos escritos da 

autora. Essa liberdade é, no entanto, a liberdade vista em sua plenitude, originada em Deus, 

realizada nEle e voltada para Ele. Por isso, em seus escritos a redenção é o processo 

permanente pelo qual Deus busca o homem em seu estado caído, opera para restauração de 

sua integralidade e habilita-o para testemunhar da liberdade que passou a experimentar. 

Falando da perspectiva de redenção enquanto processo, conforme se apresenta nos escritos da 

autora, Suárez pontua que: 

 

A palavra processo sugere sucessão de estados ou de mudanças, assim como 

o modo pelo qual acontece uma operação. Como na conceituação bíblica, a 

compreensão Whiteana de redenção ou salvação se compõe de diversos 

elementos, dentre os quais o pecado, o arrependimento, a justificação e a 

santificação, que ocorrem de modo sucessivo, alternando por completo a 

vida da pessoa.
76 

                                                                                                                                                         
Editorial, 2009, na p. 70, ficou registrado: “Não és o Deus libertador? Somente um é capaz de libertar de uma 

maneira decisiva. És Tu. Sabemos agora que és o grande libertador”. Tanto para White quanto para Barth Deus 

é o libertador que interveio para a liberdade da humanidade caída. 

74
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Bible Echo, 15 

de maio de 1892, intitulado “The Poor in Spirit”, do qual se transcreve: “Ele [o homem] anela Jesus. Sabe que 

não há nada nele mesmo para que possa receber a liberdade que Cristo comprou ao infinito preço de Seu 

precioso sangue”.Segundo Ellen White, Deus interveio inúmeras vezes na história em favor da libertação da 

raça humana, sendo a intervenção do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na Cruz do Calvário a intervenção 

máxima, suficiente e excelente para libertação humana. 

75
 Ibid., conf. disponível no periódico The Youth‟s Instructor, 5 de julho de 1894, intitulado “It is not Safe”, do 

qual se transcreve: “Ele pagou o preço do resgate por sua alma, para que o pecador possa ser resgatado da 

escravidão do pecado e de Satanás”. 

76
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 102. 
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Ao falar de completa mudança de vida, o autor refere-se ao fato de que, nos escritos de 

Ellen White, esse processo de restauração envolve o homem em todas as suas potencialidades, 

o seu restabelecimento à plena liberdade, processo que se realiza a partir de Deus e que ocorre 

na unidade humana indivisível – corpo, mente e espírito. E, conforme já afirmou González, 

“Se o ser humano é integralmente criatura de Deus, e Deus o ama em sua totalidade, a 

salvação tem de incluir a pessoa toda”
77

. Em Ellen White, tal perspectiva justifica a ideia de 

que o fundamento desse processo é Deus, seu objetivo é a liberdade plena e sua realização 

precisa ocorrer no próprio ser humano. Restaurar a liberdade pressupõe restaurar o próprio 

homem à condição mínima para desfrutá-la e testemunhá-la, caso este o aceite.
78

 

No tocante à redenção enquanto processo de libertação do pecado, mais uma vez as 

teologias de White e de Gonzalez muito se aproximam. Nesse ponto, Gonzalez pensa a 

salvação numa perspectiva muito próxima à de Ellen White, o que pode ser inferido em sua 

afirmação de que “a salvação, além de ser a promessa da vida eterna, é também o processo 

pelo qual Deus nos liberta do pecado. Cada ato ou momento na vida, no qual vemos sinais 

dessa libertação, é também um ato salvífico de Deus”
79

. Ambos reconhecem que a redenção 

se desdobra no decorrer do tempo, projetando a plenificação da liberdade para a vida eterna, 

condição em que o ser humano estará livre da presença do pecado. 

Ao mesmo tempo, apontam ser possível, pela graça Divina, antecipar tal plenitude 

para a vida terrena, na qual o ser humano pode viver livre do poder do pecado. O pecado está 

presente, mas não mais lhe governa a vontade. E assim, cada ato de liberdade do poder do 

pecado, que ocorre no tempo e espaço presentes, ainda que limitados, é a antecipação da 

liberdade de sua presença, que ocorrerá no futuro tempo e espaço ilimitados, chamados nas 

Escrituras de vida eterna. É assim que a redenção traz de volta o ser caído à sua vocação de 

liberdade.   

                                                 
77

 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 146. 

78
 Em WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. 

ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 366, a autora fala de entrega total e voluntária do ser a 

Deus como requisito fundamental da restauração da liberdade: “Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo 

tempo justificar o pecador, pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da 

justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a 

completa entrega do coração, antes que possa ocorrer a justificação; e para que o homem conserve essa 

justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma. 

[...] A fim de que o homem seja justificado pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e 

impulsos do coração; e é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa”. 

79
 GONZÁLEZ, op. cit., p. 143. 
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Em suma, a redenção, segundo o conceito Whiteano é o processo pelo qual Deus 

restaura o ser humano à sua condição de integralidade potencial plena, de acordo com a 

condição que desfrutava quando fora criado perfeito pelo próprio Deus. Deus, o Criador, 

Redentor e Mantenedor do universo e de tudo o que nele há, busca a restauração de toda Sua 

criação, a começar pelo ser humano. Tal restauração possibilita o ser redimido a desenvolver 

seu caráter na comunhão com seu Criador, tornando-se cada vez mais semelhante a Ele. 

Esclarece-se, no entanto, que para a autora semelhança é semelhança, não igualdade, já que o 

ser humano jamais poderia se tornar igual ao seu Criador. Somente o autor da liberdade 

poderia restaurá-la. E como resultado de tal intervenção, “aquele que se une em íntima relação 

com Cristo está livre da escravidão do pecado”
80

. 

 

 

2 A LIBERDADE 

 

 

Para Ellen White, a liberdade só é possível quando pensada no contexto da redenção,e 

neste tema sua perspectiva se mostra também fundamentada no viés integralógico, que é a 

marca distintiva de sua teologia. Seguindo o mesmo fundamento usado em outras de suas 

abordagens temáticas, a tratativa da liberdade combina de forma equilibrada a integralidade 

da Divindade (vista em perspectiva teológica, cristológica e pneumatológica), a integralidade 

da humanidade (vista em perspectiva antropológica, sociológica e fenomenológica) e a 

integralidade do plano da salvação (visto em perspectiva soteriológica que abarca o pecado e 

a expiação, a transcendência e a imanência, e as contingências de tempo – o agora e o depois, 

e de espaço – o aqui e o outro lugar).   

Considerando que o segundo capítulo se ocupou em mostrar com mais detalhamentos 

o que ela entendia quanto a cada uma dessas integralidades, cabe ao presente item mostrar 

como elas foram combinadas no esboço de sua proposta quanto à liberdade cristã. Na 

perspectiva da autora, a liberdade pode ser definida como a condição de realização plena do 

ser humano na comunhão com Deus e os demais seres criados, numa relação integradora que 

desenvolva positivamente suas potencialidades no serviço cristão.  

                                                 
80

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 22 de agosto de 1900, intitulado “Resistance to Light”. 
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O ser humano só é livre quando nele se realizam as condições de liberdade, entendidas 

como abarcando a consciência, a atitude e a completude do ser. Como condição de realização, 

a liberdade pressupõe consciência e atitude do ser, e como relação integradora pressupõe o 

envolvimento de todos os âmbitos da existência do ser em sua realização.
81

 Um detalhamento 

desse roteiro mais adiante pode auxiliar sua compreensão. 

Nos escritos de Ellen White, a realização da liberdade pressupõe primariamente a 

conscientização do ser humano quanto à sua condição de escravidão e à possibilidade de 

liberdade em Cristo. Usando uma linguagem metafórica, são dois lados de uma mesma 

moeda, que em uma das faces mostra a limitação e a triste condição da escravidão humana, e 

na outra mostra a feliz possibilidade de libertação que advém da aceitação desta liberdade. 

Para a autora, quando o homem se depara com a realidade de sua escravidão tem a opção de 

aceitar ou não a libertação oferecida por Cristo. E o primeiro passo, ao ser confrontado com 

tal situação, é reconhecê-la como realidade de sua condição, e então optar pela libertação que 

lhe é oferecida. Primeiro se conscientiza da escravidão, e então pode aceitar a liberdade e 

receber poder para praticar atitudes coerentes com ela.
82

 

Além disso, a realização da liberdade pressupõe secundariamente o comprometimento 

de todos os âmbitos da existência do ser ao estilo de vida proposto pela liberdade aceita. 

Corpo, mente e espírito, pensados em uma unidade indivisível e interdependente que compõe 

a existencialidade humana, são, nos escritos da autora, o lugar no qual a liberdade se realiza a 

partir de conscientização, aceitação e integração, num processo que ocorre no decorrer de 

todo tempo da existência do ser liberto.
83

 

                                                 
81

 A obra WHITE, Ellen G. Cuidado de Deus – Meditações Matinais 1995. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1995, p. 246, registra: “Nosso Salvador é um Salvador para o aperfeiçoamento do homem todo. Não 

é Deus em relação a parte de nosso ser, apenas. A graça de Cristo atua no sentido de disciplinar o ser humano 

todo, Ele fez todos. A todos remiu Ele. Tornou a mente, a força, o corpo, assim como o espírito, participantes 

da natureza divina, e todos são Sua possessão adquirida. Deve Ele ser servido com toda a mente, coração, 

intelecto e força”. Nesse texto, mais uma vez a autora usa o termo “remiu” como sinônimo de “libertou” e o 

relaciona ao serviço, enfatizando a aplicação de ambos à integralidade do ser. 

82
 A obra WHITE, Ellen G. Exaltai-O – Meditações Matinais 1992. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

1992, p. 309, registra: “Vêm muitos que são escravos do pecado, vítimas indefesas de maus hábitos. Muitos 

são persuadidos e se convertem. Ao se apegarem pela fé à promessa de Deus para o perdão de seus pecados, é 

desfeita a escravidão do hábito. Abandonando suas condescendências pecaminosas, tornam-se livres em Cristo 

Jesus, e regozijam-se na liberdade dos filhos de Deus”. 

83
 A obra WHITE, Ellen G. Cuidado de Deus – Meditações Matinais 1995. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1995, p. 56, registra: “Conservai em mente que devemos consagrar tudo a Deus; mente e corpo e 

espírito. Tudo é Sua possessão adquirida e deve ser usada inteligentemente, a fim de podermos preservar o 

talento da vida. Usando devidamente e ao máximo nossas forças no serviço mais útil, conservando cada órgão 

com saúde, preservando cada órgão, a fim de a mente, os nervos e os músculos trabalharem harmoniosamente, 

poderemos prestar o mais precioso serviço a Deus”. 
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Assim pensada, a liberdade na perspectiva de Ellen White não é uma simples ideia ou 

mesmo uma alteração formal de status quanto à condição do ser humano pecador. É, 

sobretudo, uma operação real de Deus no próprio ser humano, atuação essa que realinha o 

pensar, o falar e o agir do ser liberto, restaurando-o à sua vocação original para a comunhão e 

o serviço.
84

 E para compreender como essa vocação é restaurada na integralidade do ser, bem 

como na permanência do tempo e na amplitude do espaço, os itens adiante se demorarão um 

pouco mais nessas características, claramente percebidas na perspectiva de liberdade da 

autora. 

 

 

2.1 O Alcance da Liberdade Cristã: a Integralidade Humana 

 

 

Para Ellen White, a liberdade é uma condição proporcionada por Deus tendo em vista 

o ser humano em sua integralidade. Nos escritos da autora, a liberdade tem seus 

desdobramentos práticos em cada um dos três âmbitos da existência humana – corpo, mente e 

espírito. Para a autora, a liberdade, conforme apresentada no texto bíblico, não se 

compatibiliza com a tendência de fragmentação do ser humano, já perceptível em seus dias.
85

 

Embora a liberdade em Cristo seja apresentada como uma opção, podendo o ser humano 

aceitá-la ou não, caso aceite, não poderá limitar sua realização em relação a qualquer dos 

aspectos de sua integralidade.  

Desta forma, a liberdade cristã tem caráter integral porque o homem é um ser integral, 

foi criado por Deus em tal integralidade e é redimido em atenção a toda ela, uma característica 

alcançada pela provisão de liberdade em Cristo. Desta forma, ser livre é agir em liberdade 

vivendo num estilo de vida de comunhão e serviço para com Deus e com os semelhantes, 

                                                 
84

 Na obra WHITE, Ellen G. Mensagens aos Jovens. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 13. 

ed. 1.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 202, a autora menciona o resultado de tal 

restauração: “Deus nos ajuda a cultivar hábitos de pensar, falar, olhar e agir de molde a dar a todos que nos 

rodeiam testemunho de haver estado com Jesus e dEle aprendido”. 

85
 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tradução de Almir A. da Fonseca. 4. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998, p. 28: “O ponto de vista defendido por alguns de que a espiritualidade é prejudicial à saúde, é 

sofisma de Satanás. A religião da Bíblia não é prejudicial à saúde, seja do corpo ou da mente. A influência do 

Espírito de Deus é o melhor remédio para as doenças. O Céu é todo saúde; e, quanto mais profundamente 

forem sentidas as influências celestiais, mais certa será a recuperação do crente inválido. Os verdadeiros 

princípios do cristianismo abrem perante todos uma fonte de inestimável felicidade. A religião é uma fonte 

contínua, do qual o cristão pode beber à vontade e jamais secar a fonte”. Mais detalhamentos sobre as 

realidades de fragmentação humana, nos âmbitos filosófico e social, podem-se verificar nos relatos históricos 

levantados no capítulo primeiro. 
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único modo de existência compatível com a aceitação da liberdade em Cristo. Tal estilo de 

vida é o agir “em” liberdade, ao passo que sua rejeição é o agir “contra” a liberdade cristã. 

O quadro abaixo visa esboçar a perspectiva integral da autora quanto aos aspectos 

favoráveis e contrários à liberdade, entendida nos seus desdobramentos da integralidade 

humana: 

 

Tabela 11 – Aspectos favoráveis e contrários à liberdade na integralidade humana 

Âmbito Em Liberdade Contra a Liberdade 

Corpo 
Agir conforme as leis físicas ou leis 

de saúde, deixadas por Deus.
86 

Violar as leis físicas por meio de atitudes 

prejudiciais à saúde do corpo.
87 

Mente 

Agir conforme as leis da consciência 

humana santificada, em respeito aos 

sentimentos e às convicções, próprias 

e/ou de terceiros, orientando-se 

inclusive pelo respeito discordante.
88 

Violar as leis da consciência humana por 

meio de atitudes contrárias às próprias 

convicções e/ou de terceiros, e, por isso, 

prejudiciais ao equilíbrio da razão e da 

emoção.
89 
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 WHITE, Ellen G. A Ciência do Bom Viver. Tradução de Carlos A. Trezza. 10. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2004, p. 257: “Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo, e não nos achamos na liberdade de 

fazer com ele o que nos apraz. Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação 

de obedecer a essas leis, estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser 

considerada questão de dever pessoal”. 

87
 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre o Regime Alimentar. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 

12. ed. 2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 21: “Deve-se obter conhecimento quanto 

ao comer, beber e vestir-se, de maneira que seja preservada a saúde. A enfermidade é motivada pela violação 

das leis da saúde; é o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever, dever pertinente a 

Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde”. 

88
 É muito comum nos dias atuais a ocorrência de três formas de atitudes distintas no trato de um indivíduo com 

outro(s) no plano das relações humanas: o respeito indiferente, o respeito concordante e o respeito discordante. 

Embora todas essas atitudes sejam descuidadamente consideradas formas válidas de respeito, apenas a terceira 

expressa a verdadeira essência do respeito segundo o exemplo de Cristo. Para uma melhor distinção desses 

modelos pode-se ilustrá-los a partir da descrição de atitudes que expressam os seguintes pensamentos que as 

motivam: a) RESPEITO INDIFERENTE: “Concordando ou não, não me interessa e nem me importa o que o 

outro pensa, fala, faz, ou mesmo as condições em que se encontra, e por isso EU o ignoro.” b) RESPEITO 

CONCORDANTE: “Concordo, e por isso me interessa o que o outro pensa, fala, faz, ou mesmo as condições 

em que se encontra, por isso EU apoio.” c) RESPEITO DISCORDANTE: “Ainda que não concorde ou esteja 

interessado no que o outro pensa, fala, faz, passo a me interessar e me importo com as condições em que se 

encontra por ser um filho de Deus; e, por respeitá-lo como tal, procuro o tolerar e busco estimular e promover 

sua mudança consciente e voluntária de atitude. Este último parece ser o tipo de respeito exemplificado por 

Cristo no relato Bíblico e seguido por Ellen White em seus escritos. Na obra: WHITE, Ellen G. Nos Lugares 

Celestiais – Meditações Matinais 1968. 1. ed. Santo André-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1965, p. 130, ela 

pontua: “Há direitos que pertencem a todo indivíduo. Temos uma individualidade e uma identidade que é só 

nossa. Ninguém pode imergir sua identidade na de outro. Todos precisam agir por si próprios, segundo os 

ditames de sua consciência. Com respeito a nossa responsabilidade e influência, somos responsáveis perante 

Deus, pois a vida provém dEle. Não obtemos isto da humanidade, mas unicamente de Deus. Somos Seus por 

criação e redenção”. E no livro Mente, Caráter e Personalidade – v. I. Tradução de Luiz Waldvogel. 5. ed. 2.ª 

Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 326, ela pontua ainda: “Vosso coração pode 

aquecer-se com o amor de Deus; vosso entendimento, ser claro e amadurecido; vossa consciência, iluminada, 

viva e pura; vossa vontade, correta e santificada, sujeita ao controle do Espírito de Deus”. 

89
 Conf. WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2006. 1 DVD-ROM. Da obra: Nossa Alta Vocação – Meditações Matinais 1962, p. 264: “O mínimo 
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Espírito 

Agir conforme as leis de 

desenvolvimento do caráter moral, o 

que inclui a Lei Moral, para tanto se 

apropriando da graça salvadora de 

Deus, aceitando-a e vivendo-a na 

certeza da liberdade do domínio 

(culpa e poder) do pecado.
90 

Violar as leis de desenvolvimento do 

caráter moral, o que inclui a Lei Moral de 

Deus, por meio de atitudes contrárias a 

qualquer de seus mandamentos, o que 

evidencia o poder ainda dominante do 

pecado.
91 

Integralidade 

Desenvolver a integralidade humana de 

forma plena na adoração exclusiva ao 

Criador e Redentor, para tanto 

observando as leis de saúde, os ditames 

da consciência santificada e as leis de 

desenvolvimento do caráter moral, as 

quais incluem os Dez Mandamentos da 

Lei Moral de Deus.
92 

Violar qualquer dos aspectos da 

integralidade humana, por meio da 

violação, de forma consciente e deliberada, 

das leis de saúde, das leis da consciência 

humana (sentimento, convicção e razão) 

e/ou das leis de desenvolvimento do caráter 

moral, o que inclui a Lei Moral de Deus.
93 

 

Embora Ellen White não tenha sistematizado diretamente a perspectiva acima esboçada, 

ela pode ser inferida com clareza no exame de seus escritos. Para a autora, Deus proveu orientação 

para que o ser humano viva num estilo de vida coerente com sua integralidade, em resposta à sua 

vocação para uma liberdade plena. Nos escritos da autora, não há lugar para ideia de 

                                                                                                                                                         
afastamento da mais estrita integridade sob quaisquer circunstâncias, por ser conveniente, endurecerá a 

consciência e preparará o caminho para a violação das obrigações morais em outros sentidos”. 

90
 Conf. WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2006. 1 DVD-ROM. Da obra: Nossa Alta Vocação – Meditações Matinais 1962, disponível na obra 

Cristo Triunfante – Meditações Matinais 2002, p. 59, se transcreve:“Ora, a lei dos dez mandamentos é o grande 

padrão moral da justiça no Céu e sobre a Terra. Essa grande lei é o fundamento de todas as leis, para todas as 

nações e todas as famílias”. 

91
 WHITE, Ellen G. Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000, p. 95: “Pelo conhecimento da lei divina e a obediência aos Seus 

preceitos, podem os homens tornar-se filhos de Deus. Pela violação dessa lei, fazem-se servos de Satanás. Por 

um lado, podem eles erguer-se a qualquer altitude na excelência moral; podem, por outro lado, descer a 

qualquer profundidade na iniquidade e degradação”. 

92
 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 4. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000, p. 115:“As Escrituras nos ensinam a buscar santificar corpo, alma 

e espírito a Deus. Nesta obra, devemos ser coobreiros de Deus. Muito se pode fazer para restaurar a imagem 

moral de Deus no homem, para melhorar as faculdades físicas, mentais e morais”. 

93
 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 216:“Como supremo Soberano do Universo, Deus ordenou leis 

para o governo não só de todos os seres vivos, mas de todas as operações da natureza. Todas as coisas, quer 

grandes, quer pequenas, animadas ou inanimadas, acham-se sujeitas a leis fixas, que não podem ser 

desrespeitadas. Não há exceções a esta regra; pois coisa alguma, feita pela mão divina, foi esquecida pela 

mente divina. Mas se bem que tudo na natureza seja governado pela lei natural, o homem, tão-só, como ser 

inteligente, capaz de compreender seus reclamos, é responsável à lei moral. Ao homem unicamente, a coroa de 

Sua criação, deu Deus uma consciência, para reconhecer as sagradas reivindicações da lei divina, e deu-lhe um 

coração capaz de amá-la como santa, justa e boa que é; e do homem é requerida pronta e perfeita obediência. 

Todavia Deus não o obriga a obedecer; deixa-o como livre agente moral”. 
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espiritualidade sem corpo ou vice-versa. Para ela, a liberdade integral resulta num estilo de vida 

igualmente integrado, que proporcione “o desenvolvimento físico, mental e moral”
94

. 

Nesse modelo de liberdade, conformado à integralidade humana, a palavra de ordem é 

equilíbrio, ou seja, “temperança em todas as coisas”
95

. Ela chama de temperança
96

 o dever do ser 

humano em dominar a si mesmo em todas as coisas, sendo equilibrado na observância de todas as 

leis de Deus (Leis Naturais, Leis da Consciência Humana e Leis de Desenvolvimento do Caráter 

Moral, estas últimas incluindo a Lei Moral dos Dez Mandamentos). Tal postura pressupõe a 

aplicação de “estrita disciplina”
97

 quanto si mesmo
98

 e a observância incondicional da ética cristã
99

 

em todos os âmbitos de relação da vida humana, independendo das contingências de tempo e de 

espaço. 

 

 

2.2 O Tempo da Liberdade Cristã: o Agora e o Depois 

 

 

Para Ellen White, a liberdade cristã se realiza desde agora em antecipação da plenitude 

em que ocorrerá depois, por ocasião do retorno de Cristo. Por isso, sua perspectiva de 
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 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Da obra: Nossa Alta Vocação – Meditações Matinais 1962, disponível na obra Cristo 

Triunfante – Meditações Matinais 2002, p. 307. 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Sketches From the Life 

of Paul, p. 165. 

96
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. V. Tradução de César L. Pagani. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 215: “O apóstolo [Paulo] declara que aquele que deseja obter vitórias especiais 
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desejarmos vencer como Cristo venceu”. 

97
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit.,disponível na obra Sketches From the Life of Paul, p. 164: “Jamais deve o 

cristão permitir que sua atenção seja desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Todos os seus 

hábitos e paixões devem ser postos sob a mais estrita disciplina. A razão, iluminada pelos ensinos da Palavra 

de Deus e guiada por Seu Espírito, tem de tomar as rédeas do controle”. 

98
 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 6 de outubro de 1887, intitulado “The Light of the 

World”, no qual afirma: “Pela graça de Cristo, é possível ter um controle sobre nós mesmos em todo momento”. 

Para Ellen White, o primeiro compromisso do cristão é com sua própria integralidade, que uma vez disciplinada em 

liberdade, num estilo de vida coerente com a proposta de Cristo, possibilita saúde física, equilíbrio emocional e fervor 

espiritual ao ser livre. É o princípio que ela chama de temperança, que além honrar a Deus e beneficiar o próprio ser 

liberto, dá a este as condições necessárias de testemunhar da liberdade que vive, com a plenitude de suas 

potencialidades. 

99
 WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1996, p. 125: “Deveis seguir a singela palavra da verdade, quer haja quer não 

sentimentos ou emoções. A obediência prestada deve provir de um sentimento de princípios, e deve-se seguir o 

correto em quaisquer circunstâncias”. 
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liberdade já refletia bem, ao menos em parte, a tensão dialética do “já e o ainda não”, que 

posteriormente veio a ser objeto de aprofundamento teológico de Oscar Culmann.
100

 Para ela, 

o cristão pode e deve se sentir plenamente liberto em Cristo agora, na certeza de que 

desfrutará desse status de filho redimido, em liberdade absoluta, no futuro, por ocasião do 

retorno de seu Salvador. Valendo-se desse aparente paradoxo, ela aconselha ao ser liberto em 

Cristo: “quando Satanás sugere dúvidas e trevas, dizei: Serei livre, sou livre”
101

. 

Sua perspectiva é de que o ser humano que aceita a Cristo é livre da culpa e do poder 

do pecado agora, e no futuro será livre da presença do mesmo. Apropriando-se da graça 

oferecida por seu Salvador pode viver uma antecipação da alegria da plena liberdade futura
102

 

à medida que sua fé e obediência testemunham que a graça o mantém livre do domínio do 

pecado. 

 

 

2.3 O Espaço da Liberdade Cristã: o Aqui e o Outro Lugar 

 

 

Para Ellen White, a liberdade cristã é algo possível de ser experimentado aqui mesmo 

neste mundo, em antecipação à plenitude em que será desfrutada pelos salvos no céu (durante 

o milênio)
103

 e na nova terra (após a restauração final)
104

. Na questão temática do espaço, 

tanto quanto na questão temática do tempo, a liberdade parece assumir um paradoxo nos 

escritos da autora, mas esse paradoxo é apenas aparente, uma vez que a dialética 

                                                 
100

 Conf. Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé. Editado por Justo L. González; tradução de Reginaldo Gomes 

de Araújo. Santo André-SP: Editora Academia Cristã Ltda., 2005, p. 205, o teólogo Frances Oscar Cullmann 

(1902-1999) foi um “erudito neotestamentário, especialista em teologia bíblica”. Ele “desafiou Bultmann e os 

seus seguidores do existencialismo e da „demitologização‟ do Novo Testamento”. Em tal enfrentamento, 

Cullmann procura explicar como a escatologia é presente e futura ao mesmo tempo, não devendo ser limitada 

só ao presente (postura existencialista), tampouco só ao futuro (postura espiritualista). 

101
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Bible Echo, 15 

de fevereiro de 1889, intitulado “Ye Cannot Serve God and Mammon”. 

102
 WHITE, Ellen G. A Ciência do Bom Viver. Tradução de Carlos A. Trezza. 10. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2004, p. 504: “Todos os Seus seguidores devem participar dessa alegria. Por grande e gloriosa que 

seja a vida futura, nossa recompensa não é inteiramente reservada para o dia da libertação final. Mesmo na 

Terra, podemos pela fé entrar na alegria do Senhor. Como Moisés, devemos estar firmes como se víssemos o 

Invisível”. 

103
 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tradução de Carlos A. Trezza e Paulo Kol. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 285-291. 

104
 Ibid., p. 292-295. 
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argumentativa que ela usa vai da certeza da liberdade em Cristo, “aqui” e “agora”, à 

dependência de Cristo para a plenificação de tal liberdade “em outro lugar” e “depois”
105

. 

Em ambos os movimentos dialéticos, a autora aponta a centralidade da redenção em 

Cristo como fator primário, sem o qual o ser humano não poderia experimentar a liberdade 

aqui em antecipação a um lugar outro, e agora em antecipação a um depois. A graça de Cristo, 

aceita e vivida, faz com que a liberdade plena, postergada no tempo e no espaço, seja 

antecipada por meio da fé. Essa antecipação jamais conforma o ser humano ao tempo ou ao 

espaço presentes e suas contingências, já que estes continuam sendo precários, insuficientes e 

impróprios para se viver tal plenitude. Antes, tal antecipação aproxima o caráter do ser 

humano à semelhança do caráter de Seu Libertador, o que faz com que deseje intensamente a 

plenitude definitiva do tempo e do espaço Divinos, nos quais a própria liberdade poderá ser 

desfrutada sem condicionamentos que limitem o ideal criativo e redentivo da plenitude 

humana. 

 Compreendida na dimensão integral da existência humana e nas dimensões Divinas do 

tempo, espaço e ato salvífico, a liberdade é nos escritos de Ellen White uma liberdade “de”, 

“em” e “para” Deus.
106

 É a liberdade nos moldes do Evangelho, e não conforme o modelo que 

o ser humano pensa ser liberdade. Tal perspectiva se volta em aproximação à Teologia 

Paulina de Liberdade, ao mesmo tempo em que pode ser projetada em aproximação à 

Teologia Barthiana quanto ao mesmo tema. 

 

 

2.4 Paulo e Ellen White Quanto à Liberdade 

 

 

Conforme se registrou no capítulo anterior, a perspectiva de Ellen White quanto à 

liberdade cristã é, antes de tudo, uma perspectiva preocupada com o que a Bíblia aponta 

acerca do tema. Tal preocupação fez com que a autora desenvolvesse toda a temática 

fundamentando-se primariamente no pensamento bíblico Paulino acerca do assunto.
107

 Essa 

                                                 
105

 Esta perspectiva emerge não somente, mas principalmente do conteúdo de três obras da autora:Patriarcas e 

Profetas, História da Redenção e O Grande Conflito. 

106
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Bible Training 

School, 1.º de agosto de 1912, intitulado “Are We in the Faith?”. 

107
 A autora mostra, em seus escritos, atenção especial à teologia e pessoa de Paulo. Dedicou tal atenção ao tema 

da liberdade na perspectiva Paulina, no contexto da relação entre graça e Lei. Além disso, escreveu a obra 

Sketches From Life of Paul, um estudo da vida do apóstolo, cujo conteúdo consta do acervo WHITE, Ellen G. 
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opção da autora é coerente com o fato, notório e já reconhecido pelos teólogos cristãos, de ser 

Paulo o autor bíblico que mais escreveu sobre o tema da liberdade.
108

 Diz-se que “o uso da 

palavra liberdade para descrever a vida cristã se destaca nas cartas de Paulo mais do que em 

qualquer outra parte do Novo Testamento. A palavra „liberdade‟ e suas derivadas aparecem 

28 vezes nas cartas de Paulo, e somente 13 vezes em outras partes”
109

. 

Essa atenção de Paulo ao tema justifica a opção da autora em fundamentar sua 

perspectiva de liberdade principalmente nos ensinos do apóstolo. E talvez essa mesma opção 

explique porque sua teologia de liberdade tenha mantido tantos pontos comuns com a teologia 

de Lutero e Wesley, conforme já se mostrou no capítulo anterior, além de sugerirem ainda 

muitos pontos de aproximação a teologias que lhes são posteriores, como a de Barth 

(conforme se mencionará adiante) e a de González (já apontada anteriormente). Considerando 

que esses autores também desenvolveram sua perspectiva de liberdade a partir da Teologia 

Paulina, espera-se que haja entre eles e White muitos pontos de aproximação teológica quanto 

ao tema. 

São muitos os fundamentos da Teologia Paulina de liberdade reafirmados por Ellen 

White em seus escritos. É possível elencar os principais, tidos como aqueles mais evidentes, e 

que por sua vez se desdobram em muitos outros subtemas comuns: 

 

a) As três situações possíveis do ser humano em relação ao convite Divino de liberdade, 

perspectiva que pode ser mais bem visualizada no comparativo abaixo: 

 

Tabela 12 – Paulo e Ellen White quanto à resposta humana ao convite de liberdade 

Situações Implicações Posição de Paulo Posição de Ellen White 

Escravidão 

do Pecado 

Condição do ser humano que 

não aceitou a Cristo e vive 

“Na esperança de que 

também a mesma 

“A nós compete escolher se 

queremos ser libertados da 

                                                                                                                                                         
Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, 

USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Bible Training School, 1.º de agosto de 1912, 

intitulado “Are We in the Faith?”. A obra referida está disponível no português em WHITE, Ellen G. Paulo: o 

apóstolo da fé e da coragem. Tradução de Francisco Alves de Pontes. Campinas-SP: Certeza Editorial, 2005. 

354 p. 

108
 Conf. DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; 

REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 

796: “Paulo é o „apóstolo da liberdade‟ (Longenecker). Ele emprega o substantivo eleutheria (liberdade, 

libertação), o adjetivo eleutheros (livre) e o verbo eleutheroó (liberar, libertar). O uso desses termos para 

proclamar o evangelho (diferentemente de quando denota posição social, Col. 3:11 e Ef. 6:8) limita-se a 

Gálatas, 1.º e 2.º Coríntios e Romanos, mas o conceito de liberdade permeia todas as cartas”. 

109
 COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboración de Cheryl Des Jarlais et 

al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, p. 131, com tradução própria. 
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apenas em função da 

carne
110

, ou seja, apenas 

voltado para si mesmo na 

busca da realização de 

prazeres egoístas. 

criatura será libertada 

da servidão da corrup-

ção, para a liberdade 

da glória dos filhos de 

Deus.”
111 

escravidão do pecado, para 

participar da gloriosa liber-

dade dos filhos de Deus.”
112 

Nova 

Escravidão 

Condição do ser humano que 

afirma ter aceitado a Cristo, 

mas que insiste em viver 

apenas voltado para si 

mesmo
113

, em aberto egoís-

mo que nega o ideal de uma 

vida segundo o Espírito. 

“Porque vós, irmãos, 

fostes chamados à 

liberdade. Não useis 

então da liberdade para 

dar ocasião à carne, 

mas servi-vos uns aos 

outros pelo amor.”
114 

“Chamais de liberdade a 

condescendência egoísta 

com paixões baixas? Tal 

liberdade conduz ao mais 

penoso remorso; é a escra-

vidão mais cruel.”
115

 (
116

) 

Liberdade 

em Cristo 

Condição do ser humano que 

de fato aceitou a Cristo e que 

em seus pensamentos, pala-

vras e atitudes testemunha 

esta aceitação vivendo “no” 

Espírito e “em favor de” 

outros.
117 

“Estai, pois, firmes na 

liberdade com que 

Cristo nos libertou, e 

não torneis a colocar-

vos debaixo do jugo da 

servidão.”
118 

“Se Deus nos libertou de 

tais trevas e erros, devemos 

ficar firmes na liberdade 

com que Ele nos tornou 

livres e regozijar na 

verdade.”
119 

 

                                                 
110

 Conf. DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; 

REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 

797, “Paulo emprega com frequência o termo “sarx” (carne) para designar a pessoa toda em rebeldia contra 

Deus e escravizada pelo Pecado”. 

111
 A Bíblia Sagrada: antigo e o novo testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada no 

Brasil. 2. ed. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999, texto de Romanos 8:21. 

112
 WHITE, Ellen G. Caminho a Cristo. Tradução de Delmar F. Freire. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2007, p. 44. 

113
 Conf. HAWTHORNE, op. cit., p. 797, para Paulo, a pessoa que vive para si mesma depois de conhecer o 

Evangelho continua vivendo na carne, pois “ser libertado da carne é ser libertado de si mesmo, da 

personalidade caída, da pessoa dentro da velha humanidade” que impulsiona o ser para uma vida interior 

egoísta, ainda que trajada exteriormente com aparente santidade. 

114
 A Bíblia Sagrada, op. cit., texto de Gálatas 5:13. 

115
 WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1996, p. 88. 

116
 Na obra WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: 

Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 84, a autora transcreve na íntegra o texto de Paulo: “Escreve Paulo aos 

gálatas: „Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes 

chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela 

caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se 

vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, 

porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne‟. Gál. 5:12-16”. 

117
 O DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. op. cit., p. 798, resume a ideia de que, nos escritos Paulinos, o serviço 

é o elemento distintivo entre a liberdade como um fim em si mesma e a liberdade cristã: “A liberdade estimula 

a carne a fins destrutivos (Gál.5:13, 15, 19:21), mas sob a orientação do Espírito a liberdade é empregada para 

servir e apoiar os necessitados (Gál. 6:1-10)”. 

118
 A Bíblia Sagrada, op. cit., texto de Gálatas 5:1. 

119
 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tradução de Carlos A. Trezza e Paulo Kol. 10. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 124-125. 
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b) A relação entre a liberdade e a graça, no contexto da Redenção: 

 

Ellen White segue o roteiro de Paulo, que entendia o pecado como inimigo da 

liberdade
120

, e a graça redentiva como remédio para restauração dessa liberdade. Em ambos os 

autores, é nítido o uso do termo “redenção” como sinônimo de libertação, a qual se realiza por 

meio de um processo redentivo. Para autores que comentam Paulo e Ellen White quanto ao 

tema
121

, não há dúvidas de que ambos concordam quanto ao sentido bíblico do termo, 

afirmando quatro desdobramentos da liberdade proporcionados pela graça redentiva, sendo 

eles a liberdade em relação: ao diabo, à morte espiritual, ao poder do pecado e à condenação 

da Lei:  

 

A palavra redimir significa „comprar outra vez‟. Referia-se ao preço pago 

para comprar a liberdade de um escravo ou de um refém. A redenção implica 

num sentido negativo: uma pessoa necessita ser libertada. No entanto, de que 

deveríamos ser libertados? O Novo Testamento apresenta quatro aspectos: 1) 

libertados do diabo e de suas armadilhas (Hebreus 2:14-15); 2) libertados da 

morte (I Cor. 15:56-57); 3) libertados do poder do pecado, que nos escraviza 

(Rom. 6:22); e 4) libertados da condenação da Lei (Rom. 3:19-24 e Gál. 

3:13; 4:5).
122 

 

c) A relação entre liberdade e a lei no contexto da Vida Cristã: 

 

Tanto para Paulo quanto para White, a liberdade cristã é o viver “em” Cristo
123

, 

orientando-se pelas Leis de Deus, e ao mesmo tempo buscando não incorrer em condenação 

por elas.
124

 É “a vida em Cristo (en Christó) que proporciona o contexto essencial para 

                                                 
120

 Conf. HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 

2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 796, para Paulo, “o arqui-inimigo da liberdade é o pecado 

(daqui por diante com inicial maiúscula, como poder personificado), imperador tirânico que mantém em 

servidão toda a humanidade (Rom. 3:9 e Gál. 3:22)”. 

121
 Toma-se como exemplo a obra de COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con 

colaboración de Cheryl Des Jarlais et al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. 

Flórida Oeste, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, 176 p. 

122
 COSAERT, ibid., p. 96, com tradução própria. 

123
Ibid., p. 131, pontua o sentido prático da liberdade na Teologia Paulina: “E o que quer dizer Paulo com o termo 

„liberdade‟? Primeiro, não é um conceito abstrato. Não se refere à liberdade política, econômica e à liberdade 

para viver do modo que queiramos. Pelo contrário, é uma liberdade que está fundamentada em nossa relação 

com Jesus Cristo. O contexto sugere que Paulo se refere à liberdade da escravidão e da condenação da Lei, 

porém nossa liberdade inclui muito mais: a liberdade do pecado, da morte eterna e do diabo”. (tradução 

própria) 

124
 ibid., p. 33, pontua alguns elementos da teologia Paulina quanto à liberdade, que estão presentes na perspectiva 

de White quanto ao mesmo tema: “A liberdade, como uma descrição da experiência cristã, era um conceito 

importante para Paulo. Ele usou essa palavra mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento, e no livro 
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observância da lei (nomos Christou). As pessoas unidas a Cristo estão sujeitas a sua lei”
125

. 

Em ambas as teologias, o ser humano somente se realiza em liberdade quando se conforma, 

pelo poder da graça e de maneira coerente e equilibrada, às normas éticas estabelecidas por 

Deus para orientação e conservação da liberdade no contexto da integralidade humana. Tal 

equilíbrio, em relação às leis, evita os extremos do legalismo e da licenciosidade na realização 

da liberdade
126

, vocacionando o ser livre para uma vida de dedicação ao Libertador e às suas 

criaturas.
127

 Isso é resultado da mudança do senhorio do pecado para o senhorio de Cristo, da 

autonomia para a heteronomia
128

, da escravidão para a servidão voluntária.
129

Dito de outra 

                                                                                                                                                         
de Gálatas, as palavras „livre‟ e „liberdade‟ aparecem muitas vezes. Porém, para o cristão a liberdade significa 

liberdade em Cristo. É viver uma vida de devoção a Deus sem obstáculos. Envolve a liberdade de não ser 

escravos de nossa natureza pecaminosa (Romanos 6), a liberdade de não ser condenados pela Lei (Romanos 

8:1-2) e a liberdade do poder da morte (I Cor. 15:55)”. (tradução própria) 

125
 Conf. DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; 

REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 

798. 

126
COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboración de Cheryl Des Jarlais et 

al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, 176 p., p. 135, pontua nesse sentido: “Liberdade é uma das 

palavras favoritas de Paulo para definir o evangelho. Inclui tanto o que Cristo fez por nós, ao livrar-nos da 

escravidão do pecado, quanto o chamado para vivermos uma vida cristã. Precisamos ser cuidadosos, para que 

nossa liberdade não caia no legalismo ou na licenciosidade. Cristo nos fez livres não para que servíssemos a 

nós mesmos, mas para que pudéssemos dar nossa vida em ministério a nosso próximo”. (tradução própria) 

127
 Conf. DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas, op. cit., p. 799, a ênfase de Paulo no serviço como elemento 

distintivo da liberdade fica evidente em Gál. 5:13: “Vós, irmãos, é para liberdade que fostes chamados. 

Contanto que esta liberdade não dê nenhum oportunidade à carne! Mas pelo amor ponde-vos a serviço 

(douleuete) uns dos outros.” 

128
  Os termos autonomia e heteronomia são opostos, e aparecem, a partir da filosofia Kantiana, como hipóteses 

antagônicas de condicionamento do exercício da vontade. A autonomia é entendida como o exercício da 

vontade condicionada exclusivamente pelas leis próprias da razão do ser livre, e, portanto, em absoluta 

independência a qualquer lei que lhe seja exterior. Já a heteronomia é entendida como sendo o exercício da 

vontade também dirigida pela razão, mas que, por sua vez, é condicionada por leis que não lhe são próprias, 

sujeitando-a em processo de conformação. Kant tratou a autonomia como liberdade positiva, e a heteronomia 

enquanto liberdade negativa. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1. ed. brasileira 

coordenada e revista por Alfredo Bossi. Revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho 

Benedetti. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, na p. 111, define tal oposição ao definir o vocábulo 

autonomia nos seguintes termos: “Termo introduzido por Kant para designar a independência da vontade em 

relação a qualquer desejo ou objeto de desejo e a sua capacidade de determinar-se em conformidade com uma 

lei própria, que é a da razão. Kant contrapõe a autonomia à heteronomia, em que a vontade é determinada pelos 

objetos da faculdade de desejar. Os ideais morais de felicidade ou perfeição supõem a heteronomia da vontade 

porque supõem que ela seja determinada pelo desejo de alcançá-los, e não por uma lei sua. A dependência da 

vontade em relação a qualquer objeto desejado é a liberdade no sentido negativo, ao passo que a sua legislação 

própria (como razão prática) é a liberdade no sentido positivo”. Os escritos de Ellen White contrapõem-se a 

essa compreensão de Kant ao afirmar o sentido positivo da liberdade como sendo a heteronomia e não a 

autonomia absoluta. Para a autora, o ser racional só é verdadeiramente livre quando disciplina sua vontade em 

sujeição à sua consciência santificada. Passa a ser guiado pela razão da consciência, e não meramente pela 

razão da vontade, já que esta última é diretamente afetada pela natureza pecaminosa, tendenciosamente egoísta. 

Esse condicionamento da vontade demanda a sujeição consciente a Deus e às suas leis, conformando-se a elas 

e expressando-as no amor e serviço a Deus e aos demais seres criados. É a heteronomia do ser livre nas 

dimensões vertical (Deus) e horizontal (homens). O teólogo Paul Tillich (1886-1965) entendia como sendo 

“teonomia” essa fundamentação da razão no Ser Divino. 
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forma, é a afirmação de que “a escravidão a Cristo e a submissão a seu domínio formam a 

base para o exercício da liberdade”
130

. 

Em resumo, na compreensão de Paulo, seguido por White, a graça redentora Divina 

opera ao mesmo tempo: em favor do ser humano (libertando-o da escravidão do pecado), no 

próprio ser humano (desenvolvendo seu caráter para não mais viver em pecado) e por meio do 

ser humano (para que se dedique ao serviço de libertação de outros em relação ao pecado). É 

um processo de apropriação contínua da graça Divina, que restaura o caráter à medida que 

possibilita a antecipação
131

, pela fé, da liberdade plena que será completada por ocasião da 

volta de Cristo.
132

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
129

 HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. 

São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 796, explica essas mudanças conforme compreendidas na 

Teologia Paulina, afirmando que, para o apóstolo, “Cristo vem libertar os seres humanos da escravidão ao 

pecado e a todos os poderes sob seu comando. Os que ele liberta, longe de se tornar autônomos, são 

conduzidos a nova servidão (Rom. 6:12-23); tornam-se escravos (douloi) voluntários de Cristo; ele se torna seu 

Senhor (1 Cor. 7:22, Rom. 6, Efésios. 6:6-7)”.Mais adiante, na p. 799, o autor explica melhor tal perspectiva da 

“escravidão voluntária” no pensamento Paulino ao pontuar: “Normalmente as pessoas são escravizadas contra 

a vontade; aqui [1 Cor. 9:19] a escravidão é voluntária e deliberada, exercício da liberdade cristã: „eu me fiz 

escravo‟. Agora que está „livre em relação a todos‟ (pois é escravo de Cristo), Paulo está livre para eles (ele 

pode se fazer „tudo para todos‟, 1 Cor. 9:22). Na verdade, Cristo ordena que a servidão a ele seja expressa pela 

servidão aos outros („Não, não é a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor que nós proclamamos. Quanto a 

nós, proclamamo-nos vossos servos (douloi) por causa de Jesus‟, 2 Cor. 4:5)”. Essa perspectiva pressupõe um 

tipo de excelência em liberdade, pela qual o ser livre alcança em Deus tal grau de maturidade, que tem 

consciência de que “tem liberdade [inclusive] para não exercer sua liberdade”, de forma que “renuncia a seu 

direito, não o invalida”. Assim, a decisão de se sujeitar em absoluto a vontade de Deus, mesmo que contrária 

aos próprios desejos egoístas, “não é perda da liberdade, mas expressão da liberdade”, pois somente quem é 

excelentemente livre, em Cristo, está em condições de renunciar à própria vontade que sabe ser 

tendenciosamente má. 

130
 DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID, 

Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 797. 

131
 É uma antecipação em razão do chamado “paradoxo cristão”. Conf. REY, Bernard. Nova Criação em Cristo no 

Pensamento de Paulo. Tradução de Ático Rubini. São Paulo: Academia Cristã, 2005, p. 308: “Tocamos, aqui, 

uma vez mais, o famoso paradoxo cristão que o Apóstolo tão vigorosamente sentiu: o antigo mundo ainda não 

foi eliminado, pois o pecado e Satã imperam ainda, e o novo já está iniciado, plenamente na pessoa de seu 

chefe, incoativamente na pessoa de seus fiéis, na medida em que estão unidos a ele”. 

132
 HAWTHORNE, op. cit., p. 796, menciona nas seguintes palavras o pensamento de Paulo quanto à dialética do 

futuro já realizado, na antecipação da restauração final da liberdade: “Um Cristo crucificado é nossa redenção 

(1 Cor. 18-31). Sua morte é o resgate que assegura a libertação da servidão do Pecado (1 Tim. 2:6, Tito 2:14). 

Alguém pagou o preço do resgate dos cristãos (1 Cor. 6:20, 7:23) – a morte sacrifical de Cristo (1 Cor. 15:3). O 

dia da libertação final (Efésios 4:30, 1:14, e Rom. 8:18-25) aguarda a libertação realizada „por seu sangue‟ 

(Efésios 1:7, Rom. 3:24-25)”. Essa é a mesma dialética já mencionada como estando presente na Teologia de 

White quanto aos tempos da liberdade cristã, e que mais tarde veio a ser objeto de aprofundamento teológico 

na Teologia de Oscar Culmann. 
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2.5 Ellen White e Karl Barth Quanto à Liberdade 

 

 

Além das inferências feitas quanto à Teologia Paulina e as aproximações feitas quanto 

à Teologia de González, cabe ainda pontuar outra aproximação teológica possível quanto aos 

escritos de Ellen White no que diz respeito à temática da liberdade cristã, desta vez em 

relação à teologia de Karl Barth. Ambos os autores, White e Barth, viveram dias de guerras 

muito cruéis e praticamente sem precedentes para seu respectivo tempo. Ellen White (1827-

1915) viveu intensamente o drama da triste e degradante Guerra de Secessão Norte-

Americana (1861-1865), além de viver a expectativa e o primeiro ano da Primeira Grande 

Guerra Mundial (1914-1918). Já Karl Barth, pastor e teólogo suíço reformado, viveu entre os 

anos de 1886 e 1968, tendo presenciado intensamente o drama da Primeira (1914-1918) e da 

Segunda (1939-1945) Grande Guerra Mundial.
133

 

Barth, talvez mais do que qualquer outro teólogo que tenha vivido depois de Ellen 

White, foi quem mais tratou, direta e indiretamente, o tema da liberdade cristã no contexto das 

Escrituras Sagradas.
134

 Talvez seja essa característica que tenha dado a ele o título de Teólogo 

da Liberdade por parte de alguns comentaristas.
135

Ambos, Ellen White e Karl Barth, grandes 

teólogos da liberdade, foram fortemente impactados pelos mais variados tipos de anomalias 

sociais que motivaram ou que resultaram desses conflitos (Guerras) mencionados. Por essa 

razão, foram desafiados por seus ouvintes a se pronunciarem frente ao impacto de tais 

ocorrências à perspectiva cristã de liberdade para a Igreja de seus respectivos dias.
136

 

                                                 
133

 Conf. Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé. Editado por Justo L. González; tradução de Reginaldo Gomes 

de Araújo. Santo André-SP: Editora Academia Cristã Ltda., 2005, p. 83. 

134
 Um estudo mais amplo, que evidencia tal realidade, se pode consultar em: AZEVEDO, Silvio Murilo Melo 

de.A Mão e a Pena: a liberdade no pensamento de Karl Barth. 1999. 122 p. Mestrado em Ciências da Religião, 

São Bernardo do Campo. 

135
 Um exemplo de autor que em seu conteúdo trata Barth como “Teólogo da Liberdade” pode-se ver na obra 

CORNU, Daniel; COUTINHO, Carlos Nelson.Karl Barth, teólogo da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1971, 200 p. (Ecumenismo e humanismo, v. 26). Nessa obra, há uma ampla abordagem acerca das reações de 

Karl Barth às intensas problemáticas políticas, econômicas, sociais e principalmente eclesiásticas que a Igreja 

Cristã de seu tempo vivenciou nos períodos da Primeira e da Segunda Grande Guerra mundial. Embora a 

tendência do autor dessa obra tenha sido enfatizar por demais o aspecto político da liberdade na teologia de 

Barth, uma observação não tendenciosa dos apontamentos históricos nela contidos permite verificar que, de 

fato, dentre os teólogos do século XX, Barth se destaca no enfrentamento das problemáticas de liberdade que 

impactavam a cristandade em meio ao caótico ambiente mundial interguerras. 

136
 Conf. Justo L. González, op. cit., p. 84, a teologia de Barth “surgiu do desafio exigido pelas demandas do 

ministério e da pregação”, o qual se deu com Ellen White, que foi sendo desafiada em seu ministério 

evangélico quanto a inúmeros temas que hoje constam de seus escritos. Infere-se de tal realidade que a teologia 

de ambos decorre primariamente da atenção que deram às necessidades e realidades vividas pela Igreja, o que 

justifica a pertinência e sobriedade de seus argumentos. 
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Além da crítica ao liberalismo teológico e eclesiástico
137

, a teologia de White e Barth 

muito se aproxima no tocante à afirmação da realidade do pecado, da crise existencial 

humana, da insuficiência humana para resolução do problema do pecado, da oposição à 

violência, do ato redentor de Cristo como suficiente para salvação do pecado, e da Palavra
138

 

como base única e suprema para compreensão da revelação Divina e fundamento único da 

prática da Igreja
139

. Além desses pontos gerais, há ainda outros desdobramentos temáticos 

mais diretamente relacionados à liberdade que são notados na Teologia de Barth, numa 

tratativa muito próxima àquela que foi dada por White em seus escritos. O quadro adiante 

procura dar uma visão mais detalhada, embora não exaustiva, de tais pontos: 

 

Tabela 13 – Karl Barth quanto à liberdade cristã 

Data e Local Referência Tema Posição de Barth 

07.03.1920,  

em Safenwil 

Sermão sobre II Cor. 

2:14-17 intitulado “A 

Liberdade da Palavra 

Liberdade e a 

Palavra de 

Deus (a 

Deus é fonte originadora e Sua Palavra é 

fonte orientadora da liberdade, e por isso 

é dom de liberdade para a vida cristã.
140 

                                                 
137

 Conf. Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé. Editado por Justo L. González; tradução de Reginaldo Gomes 

de Araújo. Santo André-SP: Editora Academia Cristã Ltda., 2005, p. 84: “Educado na teologia liberal que 

dominava nas universidades de seu tempo, ficou desiludido com ela quando noventa e três acadêmicos alemães 

assinaram um documento apoiando o Kaiser alemão e sua política durante a Primeira Guerra Mundial”. Em sua 

reação a esta postura, Barth escreve a obra “Carta aos Romanos”, inaugurando com ela o que veio a ser 

conhecida como Teologia Dogmática. 

138
 Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé. Editado por Justo L. González; tradução de Reginaldo Gomes de 

Araújo. Santo André-SP: Editora Academia Cristã Ltda., 2005, p. 87, pontua que, para Barth, “o ponto de 

partida para toda a reflexão teológica deve ser a tríplice palavra de Deus: a Palavra proclamada (Pregação); a 

Palavra escrita (a Bíblia); e a Palavra revelada (Cristo)”. Essas premissas de Barth quanto à fonte da teologia 

cristã se distinguem fortemente das propostas existencialista de Bultmann e naturalista de Brunner. Além disso, 

os desdobramentos da Revelação Divina, conforme propostos por Barth, podem ser notados como já presentes 

nos escritos de Ellen White, sendo que o que ele chama de Palavra proclamada (no sentido de pregação 

eclesiástica) foi entendido pela autora no sentido da mensagem pregada sob a direção do Espírito Santo (fosse 

por meio de profetas, fosse por meio de outros tipos de mensageiros). 

139
Ibid., p. 86: “O descontentamento de Barth com esta teologia liberal protestante se manifestou primeiramente no 

seu comentário aos Romanos. Nesta obra ele indica que o método crítico histórico utilizado na interpretação 

bíblica é insuficiente para uma compreensão adequada da Bíblia. O comentário assume uma posição oposta à 

metodologia da teologia liberal protestante, que começava partindo da perspectiva e religiosidade humanas. 

Em seu lugar, Barth afirma a tradição reformada de Calvino, negando a capacidade da humanidade em alcançar 

algum conhecimento de Deus sem a revelação divina”. Embora Barth ainda tenha mantido alguns poucos 

traços do método crítico histórico em sua teologia, a oposição desta ao antropocentrismo e culturalismo 

teológico de seu tempo é sem dúvida uma característica marcante que ele compartilha com Ellen White. Para 

ambos, as Escrituras são suficientes enquanto revelação para a cristandade, não se sujeitando a critérios 

humanistas nem pessoais em matéria de fé e prática. 

140
 ERLER, Rolf Joachim; MARQUARD, Reiner (Ed.).A Karl Barth Reader. Tradução de Geoffrey W. Bromiley. 

1. ed. Grand Rapids-EUA: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989, p. 50, transcreve parte desse 

sermão de Barth, informando tê-lo extraído do original em Komm Schöpfer Geist!Predigten, Munich (1932), p. 

200-203: “A Palavra de Deus não está à venda e, portanto, não precisa de vendedores habilidosos. A Palavra de 

Deus não procura clientes e, portanto, não podemos oferecê-la em venda ou trocá-la, e ela não precisa de 

intermediário. A Palavra de Deus não compete com outros artigos que estão à venda no mostrador do balcão da 

vida. Ela não está disponível para ser vendida a qualquer preço. Sua única exigência é que ela deveria 
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de Deus”. Bíblia) 

07.08.1934,  

em 

Chataigneraie, 

Suíça 

Resposta dada a um 

estudante numa confe-

rência acerca do tema: 

“O Cristão como 

testemunha”. 

Liberdade e 

Vida Cristã 

A liberdade cristã pressupõe um modelo 

de vida ética que se opõe à proposta 

secular de liberdade.
141 

02.02.1950,  

em Zurique 

Barth se pronuncia 

acerca do 

“humanismo” 

enquanto filosofia. 

Liberdade e 

Serviço 

O Evangelho enquanto liberdade é 

serviço em favor de toda a 

humanidade.
142 

1961 em 

Edinburgh 

Barth se pronuncia 

quando ao que entende 

ser a verdadeira 

Liberdade e 

Obediência 

A verdadeira liberdade ocorre na 

obediência a Deus, sendo chamada de 

liberdade dos filhos de Deus.
143 

                                                                                                                                                         
simplesmente ser ela mesma, que não deveria ter de se submeter a quaisquer alterações ou adaptações, e que 

devesse ser autorizada a brilhar em sua própria glória e, portanto, ser aceita por aqueles que não querem 

comprá-la, mas que a aceitam como graça, como um presente, exatamente o que ela é”. (tradução própria) 

141
ERLER, Rolf Joachim; MARQUARD, Reiner (Ed.).A Karl Barth Reader. Tradução de Geoffrey W. Bromiley. 

1. ed. Grand Rapids-EUA: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989, p. 51, transcreve parte dessa 

resposta de Barth, informando tê-la extraído do original em Theologische Existenz heute 12, Munich (1934), p. 

25-28: “Eu fui um pastor por 10 anos e tinha a tarefa de pregar o evangelho. Eu me levantei contra o problema 

que todos sabemos bem, isto é, o secularismo, um mundo moderno, que encontra um lugar para a igreja, mas 

que segue regras diferentes das regras cristãs que pensamos ver na Sagrada Escritura. Durante alguns anos o 

problema estava na vanguarda de toda a discussão. E eu também encontrei neste mundo cristão secularizado 

uma igreja ou cristianismo que com toda a sua seriedade e zelo, intimidade e ativo e amorável esforço tornou-

se muito mais estreitamente relacionada a este mundo moderno”.(tradução própria) 

142
 Ibid., p. 54, transcreve parte do texto de Barth que pode ser consultado na íntegra em Church Dogmatics, v. III, 

cap. 1-4, e na língua original em Theologische Studien 28, Zollikon-Zurich (1950), p. 21: “Humanismo cristão 

é uma contradição de termos. Cada tentativa nessa direção provou isso. Devemos evitar tais tentativas, pois 

palavras que terminam em „-ismo‟ não são de nenhum uso real em teologia. Eles falam sobre os sistemas e 

princípios. Eles proclamam uma visão de mundo ou a moralidade. Eles sugerem a existência de uma frente ou 

partido. O evangelho, no entanto, não é nem princípio, nem sistema, nem visão de mundo, nem moralidade, é 

espírito e vida, a boa notícia da presença e trabalho de Deus em Jesus Cristo. Não forma uma frente nem 

partido, nem mesmo em favor de uma visão particular de humanidade, que constrói uma comunidade a serviço 

de toda a humanidade. O Evangelho é, naturalmente, forte preocupação com a humanidade. Mas o que ele tem 

a dizer acerca da humanidade, para ela (e também contra ela) começa no ponto onde os vários humanismos 

falham”.(tradução própria) 

143
 Ibid., p. 56-57, transcreve parte do pronunciamento de Barth quanto à liberdade, o que se encontra na íntegra 

em Church Dogmatics, v. III, cap. 4, parágrafo 54: “Quando um homem ouve a ordem divina, ele 

simplesmente não pode negá-la [....]. Se ele a recusar, isso significa que [...] ele não a tem realmente 

reconhecida como um comando, e que ele não tem, provavelmente, nem mesmo ouvido-a como tal, e que ele 

ainda não admitiu verdadeiramente a validade da acusação de suas transgressões [...]. O mesmo comando de 

Deus, que o chama para este esforço e equipa-o para ele, vai incessantemente confrontá-lo com o Único que 

faz com que ele seja livre e justo [...]. E esse comando que ele ouve o revela a Cristo, que o livra pela graça de 

Deus e, portanto, o humilha, restaura e renova-o contra toda a frivolidade, preguiça e resignação, sempre 

orientando-o para os objetivos que estão dentro dos limites de Sua vontade e, portanto, atingíveis [...]. Tais 

objetivos certamente não podem estar contrários aos mandamentos de Deus. Medidos por estes últimos, eles 

são simplesmente um montão de ruínas. Eles podem ser bons apenas na base da graça perdoadora de Deus e 

dentro de seus limites. Eles podem ser considerados como relativamente bons somente por meio da fé. Mas não 

devemos esquecer que o elo do mandamento divino abrange toda a realidade dessa esfera e todos os que vivem 

nele. Isso significa não apenas que aqui ninguém deixará de ser atingido pelo julgamento divino, mas também 

que não há ninguém que não possa ser alcançado pela misericórdia divina e dessa maneira guardado e 

consolado”.(tradução própria). Essa relação entre liberdade e obediência no pensamento de Karl Barth será 

ainda objeto de menção no capítulo seguinte. 
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liberdade. 

21.09.1953, 

 em Bielefeld 

Barth escreve sobre “O 

Dom de Liberdade”. 

Liberdade e 

Graça 

A liberdade humana possível é aquela 

que se constitui num dom gracioso de 

Deus
144

, partindo dEle e se realizando 

nEle. 

Verão de 1953, 

em Zurich 

Barth escreve sobre a 

pessoa de Cristo e o 

tipo de Liberdade que 

ele propôs. 

Liberdade e 

Reino de Deus 

Cristo não aderiu ao modelo de liberdade 

de seus dias, antes, propôs a “liberdade 

do reino de Deus”
145

. 

07.04.1968, em 

Zurich 

Numa entrevista a uma 

rádio local, Barth fala 

Liberdade e 

licenciosidade 

Liberdade cristã é sinônima de 

Responsabilidade, ideia oposta à 

                                                 
144

 ERLER, Rolf Joachim; MARQUARD, Reiner (Ed.).A Karl Barth Reader. Tradução de Geoffrey W. Bromiley. 

1. ed. Grand Rapids-EUA: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989, p. 58-60, transcreve parte do 

pronunciamento de Barth quanto à liberdade, o qual se encontra na íntegra em Church Dogmatics, v. III, cap. 

4, parágrafo 54: “Começamos por considerar o que podemos saber sobre a liberdade de Deus. Eu tenho que me 

justificar se – aqui, e não em outra parte – eu não começar com a liberdade que nos é dado? Já ouvi rumores de 

que podemos falar de Deus apenas como falamos de nós mesmos. Não discuto isso [...]. No contexto atual, 

temos de ver que a liberdade de Deus é a sua liberdade para nós, de modo que não podemos falar sobre a 

liberdade de Deus exceto com referência à história entre ele e nós, o que nos leva diretamente a falar sobre a 

liberdade que nos é dada por Ele [...]. Se Deus é para nós a primeira realidade, como podemos nós ser a 

primeira verdade? Às vezes, aqueles que defendem a posição contrária declaram e tentam fazer crer que a 

liberdade que nos é dada por Deus seja compreendida essencialmente como uma espécie de autolibertação 

compreendida a partir de nós mesmos. Mas se fosse assim, como, enquanto pensadores, poderíamos começar a 

pensá-la por nós mesmos? [...] É uma lei dos medos e persas que só na base do que sabemos sobre nós mesmos 

é que podemos, na melhor das hipóteses, perguntar sobre Deus [e sua liberdade]? Como poderíamos saber 

que existe tal coisa como a liberdade, ou o que poderia ser ela, se Deus não tivesse vindo até nós e nos 

mostrado a sua própria liberdade como a fonte e norma de toda a liberdade humana? Nós não devemos 

especular sobre nós mesmos e fazer abstrações acerca de nosso ser e de nossa própria liberdade. Nós 

procuramos e encontramos liberdade humana concreta quando nós primeiro noz perguntamos sobre o 

Deus da humanidade e sua liberdade. Deus é para nós a liberdade da sua graça em todos os aspectos. Ele 

nos rodeia por todos os lados. Ele é nosso Senhor, diante de nós, acima de nós, antes e depois de nós, e 

conosco na história que é nossa existência. Apesar da nossa pequenez, ele está conosco como nosso Criador, 

cujas intenções e relações com suas criaturas são perfeitamente boas. Apesar do nosso pecado, Ele está 

conosco em Jesus Cristo, que o reconciliou com o mundo (e nós com ele) no julgamento gracioso, de modo 

que mesmo o nosso passado ímpio não é atingido pelas nossas incapacidades, já levadas a ele. Apesar da 

corrupção e trasitoriedade da nossa carne, ele está conosco em nosso próprio ser, presente aqui e agora por 

meio de seu Espírito, como Vitorioso de ontem, que se apresenta a nós com poder, ordem, e conforto. Apesar 

de nossa morte, ele está conosco como Aquele que nos encontra na fronteira do futuro como nosso Redentor e 

Consumador, estabelecendo a totalidade de nossa existência na luz que, em seus olhos, sempre foi brilhante em 

cada ponto decisivo. Neste seu ser e agir conosco, Deus inaugura a história da nossa salvação”.(tradução 

própria com grifos acrescidos). A forma como Barth afirma a liberdade humana como um dom que parte de 

Deus e se realiza nele, e que se torna realidade por meio da salvação em Cristo, é sem dúvida um ponto de 

aproximação considerável de sua teologia com a de Ellen White quanto à temática da liberdade. 

145
Ibid., p. 60-61, transcreve o que seria o entendimento de Barth quanto ao modelo de liberdade proposto por 

Cristo. O texto na íntegra se encontra em Church Dogmatics, v. IV, cap. 2, Edinburgh, 1958, p. 171, do qual se 

destaca que “Ele [Jesus] simplesmente revelou o limite e fronteira de todos os pensamentos e movimentos de 

seu tempo – por meio da liberdade do reino de Deus”.(tradução própria). Neste texto, Barth afirma que diante 

das inumeráveis possibilidades de sentido da liberdade de seu tempo – política, econômica, militar, filosófica, 

religiosa, social, dentre outras – Jesus Cristo propôs um modelo de liberdade segundo Deus e seu reino 

revelado nas Escrituras. Esta proposta revelada em sua vida, de maneira simples, porém notória, mostrou as 

limitações de fronteira dos demais modelos propostos, evidenciando suas respectivas insuficiências para 

responder ao anseio humano por liberdade plena. Mais uma vez, nesse ponto sua teologia se aproxima muito à 

de Ellen White, já que, para ambos, a liberdade proposta por Jesus Cristo, por discurso e por exemplo, interpela 

as demais propostas de liberdade que se mostram incapazes de responder satisfatoriamente ao anseio humano 

por liberdade plena. 
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sobre o termo “libera-

lismo”. 

licenciosidade proposta pelo liberalismo 

filosófico.
146 

  

Embora se tenha formulado o quadro acima com vistas a atender a uma perspectiva 

cronológica da tratativa de Barth quanto à liberdade, e mesmo não se tendo esgotado todos os 

subtemas possíveis de sua perspectiva, os desdobramentos temáticos que se observaram 

permitem compreender certa relação lógica e sistemática de seu pensamento básico quanto ao 

assunto. E conforme se percebe, na teologia de Barth a liberdade cristã é relacionada aos 

seguintes temas elementares: Deus, criação, pecado, graça, Bíblia, reino, vida ética, 

obediência, serviço e oposição à licenciosidade.
147
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 ERLER, Rolf Joachim; MARQUARD, Reiner (Ed.).A Karl Barth Reader. Tradução de Geoffrey W. Bromiley. 

1. ed. Grand Rapids-EUA: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989, p. 64-65, transcreve a distinção 

feita por Barth entre liberdade cristã e liberalismo filosófico. O texto foi extraído do original Letzte Zeugnisse, 

Zurich (1970), p. 35, 40 e 44, do qual se destaca o seguinte trecho: “Deixe-me começar dizendo que quando eu 

me chamar liberal, o que eu entendo pelo termo é principalmente uma atitude de responsabilidade. A 

liberdade é sempre uma atitude responsável [...]. Ser verdadeiramente liberal significa pensar e falar em 

responsabilidade e acessibilidade em todos os lados [...] e com o que eu poderia chamar de uma modéstia 

pessoal total. E ser modesto não é ser cético, é reconhecer que o que se pensa e se diz também pode ter seus 

limites. Isso não me impede, definitivamente, de dizer o que eu penso e conheço. Mas eu posso fazer isso 

apenas com a consciência de que tem havido e há outras pessoas antes de mim e ao meu lado, e que outros 

ainda virão depois de mim. Essa consciência me dá paz interior, de modo que eu não acho que eu sempre tenho 

de estar certo, embora eu possa expressar definitivamente o que eu digo e penso. Sabendo que um limite é 

definido por mim, eu posso me mover alegremente dentro dele como um homem livre. Isso faz sentido? [...] 

Deve-se estar em guarda contra todas as palavras que terminam com “-ismo”. Liberalismo também poderia se 

tornar uma ideologia – uma coisa rígida – e então ele não vale mais nada. Neste sentido, precisamente como 

um liberal [cristão], sou livre do liberalismo [filosófico]. Mas o ponto decisivo é ser livre de si mesmo e não 

ter a si mesmo como o centro do mundo e a fonte de toda a verdade [...]”.(tradução própria com grifos 

acrescidos). Neste texto, Barth propõe que a liberdade cristã é superior e não pode ser confundida com 

liberalismo filosófico, e para tanto propõe quatro características distintivas dessa liberdade: a) A liberdade 

cristã faz com que o homem reconheça e respeite suas limitações próprias frente a Deus e aos seus 

semelhantes; b) Impõe o reconhecimento de que, diante de tais limitações, seu fundamento não pode repousar 

no próprio ser humano, mas apenas em Deus, alguém ilimitado que pode dar sentido às limitações humanas; c) 

Implica responsabilidade na forma como se vive em liberdade; d) Tal responsabilidade implica também o 

respeito, ainda que discordante, às formas adversas do pensar e do viver percebidas no semelhante. 

147
 Em muitos desses temas, Barth desdobra seu conceito de liberdade. É o caso, por exemplo, das cinco vertentes 

da liberdade em relação a Deus: liberdade como gratuidade, liberdade como opção, liberdade como 

autodeterminação, liberdade como iniciativa, liberdade como fundamento de caráter do ser Divino. 

AZEVEDO, Silvio Murilo Melo de.A Mão e a Pena: a liberdade no pensamento de Karl Barth. 1999. Mestrado 

em Ciências da Religião, São Bernardo do Campo, p. 20-21, resume tais desdobramentos no seguinte texto: “1. 

Liberdade como gratuidade. É a liberdade presente na reconciliação. É a graça como ato livre de Deus em 

relação à recepção indébita do ser humano (CD IV, 1, p. 39). 2. Liberdade como opção, ou escolha entre 

alternativas. É a liberdade expressa na eleição da graça. Deus podia ter decidido passar por alto a humanidade 

pecadora, mas não o fez [...] (CD, II, 2, p. 28). 3. Liberdade como autodeterminação. Liberdade como livre-

vontade, a qual não existe em função de nenhuma força constrangedora externa a si. „Liberdade em sua 

positiva e própria qualidade significa ser fundamentado em seu próprio ser, ser determinado e movido por si 

mesmo‟ (CD, II, 1, p. 301). 4. Liberdade como iniciativa. Autodeterminação significa não ser movido ou 

constrangido por nenhuma força externa, enquanto que iniciativa é exercer a liberdade por meio da ação, ou 

seja, liberdade para agir além das fronteiras de si mesmo [...]. (CD, II, 2, p. 168). 5. Liberdade como energia 

[...] porque a liberdade não é um atributo de Deus, é um constituinte básico de Seu ser”. Para Barth, a liberdade 

é um elemento constituinte do próprio caráter de Deus, assim como o amor, e que está, por isso mesmo, 

presente em todas as ações de Deus. 
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Merece destaque a forma como Barth relaciona os temas do perdão, gratidão, amor e 

serviço, enquanto elementos centrais componentes da liberdade cristã.
148

 E de acordo com sua 

perspectiva, muito próxima à de Ellen White, a liberdade só pode ser compreendida e 

experimentada a partir de Deus, sua fonte inesgotável. Deus é origem da liberdade porque sua 

natureza, seu caráter e sua atividade soberana evidenciam tal verdade. Sua natureza, mesmo 

sendo espiritualmente Divina, pôde, na pessoa de Cristo, livremente encarnar-se em favor do 

ser humano caído, ao mesmo tempo sem esvaziar-se de si mesma. Seu caráter, essencialmente 

amor (misericórdia e justiça), realiza-se na liberdade absoluta de seus atributos de onisciência, 

onipotência e onipresença, que atuam sempre em favor da liberdade de toda a criação. Sua 

atividade, mesmo soberana, opera sempre em respeito à escolha humana, mostrando-se em 

favor da liberdade (na criação) e da libertação (na redenção)
149

. 

O Deus assim revelado é livre e por isso fonte de liberdade em si mesmo, 

evidenciando, em sua natureza, caráter e atividades, que é ao mesmo tempo doador e 

respeitador de liberdade para o ser humano.
150

 Por isso, para Barth, a liberdade é um dom 

exclusivo de Deus, que se realiza unicamente nEle (amor) e por meio dEle (graça), e que, uma 

vez aceito pelo homem, o coloca sob a orientação da Palavra (fé) como fonte diretiva da 
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 Para um estudo da relação dos temas do perdão, gratidão, amor e serviço no contexto da liberdade nos escritos 

de Barth, o leitor pode consultar: ALTHOFF, Dale R. Freedom And Love In The Thought Of Karl Barth. In: 

Tese de Doutorado em Filosofia do Departamento de Religião da Universidade Princeton, New Jersey, EUA, 

1975, 244 p. 

149
 Cabe esclarecer que o conceito de livre arbítrio em Barth não tem a conotação de neutralidade absoluta 

sugerida pelo conceito Agostiniano quanto ao mesmo tema. Conf. pontua AZEVEDO, Silvio Murilo Melo 

de.A Mão e a Pena: a liberdade no pensamento de Karl Barth. 1999. Mestrado em Ciências da Religião, São 

Bernardo do Campo, p. 22: “Fica bastante claro que a definição de liberdade que Barth quer evitar é o neutro 

liberumarbitriumagostiniano. A liberdade do homem não é neutra, é pré-determinada e assim mesmo continua 

sendo liberdade (até porque, para Barth, liberdade autodeterminada é atributo exclusivo de Deus”. Embora 

peculiares em suas perspectivas quanto ao livre arbítrio, Barth, assim como White, parecem ter tido claro em 

seus pensamentos que, na criação, o homem foi constituído por Deus “em” e “para” um modelo de liberdade 

que se realiza plenamente nEle mesmo, o próprio Deus. Essa característica Barth chama de „liberdade pré-

determinada‟, e White a trabalha como sendo uma „vocação de liberdade‟ decorrente da caracterização 

compartilhada da própria imagem/semelhança de um Deus livre nos seres por Ele criados para viver em 

liberdade. E mesmo tendo sido o ser humano vocacionado para o bem que lhe garantiria viver em liberdade, 

teve a possibilidade real de escolha quanto a viver ou não segundo essa vocação. Uma vez que a rejeitou, 

tornou-se tendente para o mal que escraviza, carecendo da redenção para não ser dominado por suas tendências 

pecaminosas. Sendo redimido, vive pela graça uma vida de obediência que possibilita viver sem contradição, 

em resposta genuína à vocação de liberdade que permanece latente em seu ser, cuja satisfação somente pode 

ser encontrada no Deus que é a fonte dessa liberdade. 

150
 Essa compreensão da liberdade a partir de Deus, na Teologia de Barth, é o que muitos de seus comentaristas 

chamam de “liberdade de Deus” ou “liberdade a partir de Deus”. Após analisar algumas dessas abordagens, 

AZEVEDO, Silvio Murilo Melo de.A Mão e a Pena: a liberdade no pensamento de Karl Barth. 1999. Mestrado 

em Ciências da Religião, São Bernardo do Campo, p. 19, pontua: “Tendo em vista este contexto, a liberdade de 

Deus é o principal tema da teologia Barthiana, e é objeto de consideração de boa parte da sua dogmática. Barth 

usa o conceito da „liberdade de Deus‟ em lugar do tradicional aseitas Dei, [e] com isto propõe um conceito 

mais dinâmico do ser divino cujos atos já não são meramente ad extra, mas estão fundamentados em seu 

próprio ser, „o verdadeiro ser de Deus é ser em liberdade‟”. 
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liberdade. Nesse sentido, ele afirma que “A liberdade do ser humano está sediada no 

beneplácito divino, e em nenhum outro lugar, porém ela é a liberdade da ação divina no 

coração do homem, e nenhuma outra. Libertados em Deus, estais cativos nele! Este é o 

imperativo categórico da graça divina”
151

. 

Para Barth, devidamente entendida e obedecida pela fé, a Palavra orienta o ser livre 

numa vida ética de obediência e serviço
152

 que reproduz junto à humanidade, ainda que de 

forma parcial e figurativa, o futuro reino escatológico de Cristo, sendo tal reino – presente e 

futuro – espaços e tempos nos quais não há lugar para a licenciosidade descomprometida com 

o Evangelho da liberdade. Barth resume no seguinte pensamento sua perspectiva quanto ao 

tema: 

 

Enfim, a liberdade que Deus dá à criatura significa: existe uma contingência, 

uma possibilidade de ação da criatura, vale dizer, uma liberdade de decisão, 

um certo poder de ser. Mas essa liberdade não pode ser mais do que aquela 

própria ao estado de criatura que quer que nós não tenhamos nossa realidade 

em nós mesmos e que nós sejamos ligados formalmente às categorias do 

tempo e do espaço. Visto que essa liberdade é real, ela é limitada, de uma 

parte pelas leis que regem o universo e, de outra parte, pela soberania de 

Deus. Pois nós não somos verdadeiramente livres a não ser porque Deus, o 

Criador, é, ele mesmo, infinitamente livre. Toda liberdade humana não é 

mais que um reflexo imperfeito da liberdade divina.
153 

 

O ponto central enfatizado é que só há liberdade porque Deus é o “infinitamente 

livre”, a fonte de toda liberdade para aquele que permanece nEle. Não há real liberdade à 

parte do Criador e Redentor. 

Enfim, são muitos os pontos de aproximação possíveis da teologia de Barth em 

relação à teologia de Ellen White, no tocante à temática da liberdade. Dentre eles, destacam-

se como mais evidentes: a origem Divina da liberdade
154

, a liberdade para a obediência
155

 e a 
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 BARTH, Karl. Carta aos Romanos. Tradução de Lindolfo Anders. 5. ed. São Paulo: Fonte Editorial, 2009, p. 

338. 

152
 Conf. pontua AZEVEDO, Silvio Murilo Melo de.A Mão e a Pena: a liberdade no pensamento de Karl Barth. 

1999. Mestrado em Ciências da Religião, São Bernardo do Campo, p. 22: “Barth argumenta que a liberdade 

concedida por Deus ao homem é uma „liberdade boa‟ que nunca leva a destruição (CD III, 1, p. 302). Para 

Barth, quando Deus dá ao homem liberdade, ele o faz com o propósito de que o homem seja verdadeiramente 

obediente, „o homem foi criado com a condição de executar sua obediência, de fazer sua própria decisão de 

obedecer (CD, III, 1, p. 301)”. 

153
 Conf. BARTH, op. cit., p. 74. 

154
 Ibid., p. 333: “A graça é a única possibilidade que o pecador tem para alcançar verdadeira libertação (João 

8:32-36)”. 

155
 Ibid., p. 320: “A graça é o poder da obediência; ela é teoria e prática, percepção (entendimento) e ação. A graça 

é um „indicativo‟ que, por assim dizer, traz consigo um categórico imperativo: ela é uma convocação, uma 
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liberdade para a totalidade do ser.
156

 E talvez, mais do que qualquer outro, o ponto mais 

evidente seja a contraposição entre o modelo de liberdade cristão (teocêntrico) e os demais 

possíveis modelos de liberdade propostos pelas ideologias liberais filosóficas (por exemplo, o 

modelo antropocêntrico)
157

, que ao tempo de cada autor se apresentava, respectivamente, 

oposto à perspectiva bíblica de integralidade humana.
158

 Por isso, ambos registram em sua 

teologia certa preocupação com as contradições de liberdade que desafiavam a Igreja e a 

cristandade de seu respectivo tempo: White reage à liberdade descomprometida, e Barth reage 

à liberdade sem responsabilidade, ambos aludindo a um mesmo modelo considerado 

impróprio para a cristandade, e taxando-o expressamente de licenciosidade.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
exigência, um mandamento, que tem a força de uma determinação decisiva, que não pode deixar de ser 

obedecida”. Na p. 332, afirma: “Ter a graça divina significa submeter à refutação de Deus, inteiramente, 

existencialmente, tudo o que somos ou não somos; tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Ter a graça 

divina significa „prestar obediência‟ a essa refutação, e nos „oferecermos‟ para seu „servo‟”. E, na p. 365 da 

mesma obra, o autor enfatiza o papel norteador da Lei na obediência que decorre do viver na graça. 

156
 BARTH, Karl. Carta aos Romanos. Tradução de Lindolfo Anders. 5. ed. São Paulo: Fonte Editorial, 2009, p. 

340, fala da dimensão da graça Divina, que por sua vez proporciona liberdade na mesma dimensão, alcançando 

a totalidade do ser: “Graça significa que Deus conta com a existência do ser humano em sua totalidade, 

reivindicando-o para si. Graça é o poder de Deus sobre o homem uno e indivisível; é a verdade divina para o 

indivíduo em toda a extensão de seu ser e da sua existência”. 

157
 Conf. pontua AZEVEDO, Silvio Murilo Melo de.A Mão e a Pena: a liberdade no pensamento de Karl Barth. 

1999. Mestrado em Ciências da Religião, São Bernardo do Campo, p. 17: “Desta forma, a reflexão sobre a 

liberdade para Barth tem como ponto de partida a constatação Bíblica de que Deus é livre, e que detém o 

governo do mundo, e que é onipotente. Esta afirmação parece óbvia considerando-se a tradição cristã 

geralmente mantida, porém [é mais bem compreendida] quando se leva em conta o Sitz im Leben, de Karl 

Barth, e sua luta contra a teologia liberal, cujo projeto teológico havia colocado o homem no centro e Deus na 

periferia. A razão iluminista, com sua visão otimista da humanidade, havia transformado o homem e sua 

história na própria justificação da transcendentalidade, [enquanto] o progresso humano era a „prova‟ da 

presença do absoluto. Por outro lado, o racionalismo e as ciências empíricas, cuja metodologia era limitada 

pelos teóricos das Geisteswissenschaften, haviam tornado inverossímil as milagrosas intervenções de Deus na 

história dos homens, de tal modo que Deus havia sido transformado no sentimento da religiosidade humana. 

Diante disso, Barth entendeu que os teólogos liberais haviam amarrado a Deus com as cordas do racionalismo: 

„Eles tinham dito que Deus não era livre para se encarnar, Deus não era livre para operar milagres, Deus não 

era livre para revelar-se de modo claro, Deus não era livre para demonstrar ira, Deus não era livre para levantar 

Jesus dos mortos‟”. Tanto White quanto Barth contrapõem o modelo de liberdade teocêntrico (bíblico) ao 

modelo antropocêntrico (iluminista/racionalista). Embora não neguem o caráter humanista da liberdade, o 

compreendem a partir da premissa teocêntrica de origem, medida e vocação da liberdade segundo a Bíblia. 

158
 ERLER, Rolf Joachim; MARQUARD, Reiner (Ed.).A Karl Barth reader. Tradução de Geoffrey W. Bromiley. 

1. ed. Grand Rapids-EUA: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989, p. 49, pontua quanto ao 

pensamento de Barth: “Onde outrosprocuraram adotaros„-ismos‟, Barth procurouser fielsomente a Deus, não 

aideias humanas. Para ele,ideologiase princípioseram apenasmáscarasilusórias.Eleachou melhorser livrecom 

um poucona plenitude dodom divino daliberdadedo quecolocar tudosob um único rótuloe, finalmente,não ter 

nada”. (tradução própria) 
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2.6 Uma Perspectiva Peculiar de Liberdade 

 

 

 Mesmo considerando as aproximações teóricas feitas neste trabalho, a perspectiva 

Whiteana de liberdade mostra-se um tanto quanto peculiar em relação aos demais teólogos 

cristãos. Um resumo de todos os elementos que a compõe, conforme já se levantou 

anteriormente, permite concluir que o pensamento da autora sobre o tema, em seu conjunto, 

pode-se apresentar a partir das seguintes inferências: 

 

a) A liberdade cristã é uma “condição do ser”, e não simplesmente do “estar”, provida e 

proporcionada por Deus ao ser humano por meio da criação e do plano da redenção; 

Aquele que permanece em Deus, a fonte de liberdade, não somente “está” livre, mas “é” 

um ser livre; 

b) Essa liberdade é proporcionada pela Divindade compreendida em sua integralidade, cuja 

perspectiva é teológica (Pai), cristológica (Filho) e pneumatológica (Espírito Santo), cada 

qual uma pessoa distinta, embora iguais em natureza, atributos e objetivos salvíficos, 

transcendentes e ao mesmo tempo imanentes em relação às suas criaturas; 

c) A humanidade, alvo de tal liberdade, é vista também em sua integralidade sob três 

perspectivas: antropológica (na existencialidade integrada por corpo, mente e 

espiritualidade), fenomenológica (na necessidade de relação com Deus) e sociológica (na 

complexidade das relações de convívio humano); 

d) A liberdade foi dada originalmente em sua forma plena, para o ser humano criado em 

correspondente plenitude, tendo sido ambas as plenitudes afetadas pelo pecado. Isso fez 

com que o ser humano fosse restringido em seu potencial de liberdade, passando a 

experimentar uma condição de escravidão em relação ao mal, que lhe é interior e exterior, 

situação ainda percebida nos dias atuais; 

e) O plano de restauração da liberdade é chamado de plano da salvação ou plano da 

redenção, e é visto em perspectiva soteriológica, que abarca a expiação de Jesus Cristo 

(sua encarnação, vida e ministério terreno, morte substitutiva, ressurreição corporal, 

ascensão e ministério intercessor), plenamente Deus e plenamente homem, e sua 

realização em favor do ser humano (nas etapas da justificação, santificação e 

glorificação), eventos tidos como suficientes para restauração do homem e da liberdade à 

plenitude original;  
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f) Durante esse processo de restauração da liberdade, ela mesma fica sujeita, em sua 

realização, às contingências de tempo, sendo para os cristãos a liberdade do “agora” e do 

“depois”, realizando-se desde agora em antecipação da plenitude em que ocorrerá depois, 

a partir do retorno de Cristo; Essa perspectiva, ao menos em parte, já refletia bem a tensão 

dialética do “já e o ainda não”, que posteriormente veio a ser objeto de aprofundamento 

teológico de Oscar Culmann; 

g) Da mesma forma, durante esse processo de restauração da liberdade, ela fica sujeita ainda, 

em sua realização, às contingências de espaço, sendo para os cristãos a liberdade do 

“aqui” e do “outro lugar”, realizando-se desde aqui em antecipação da plenitude em que 

ocorrerá no céu e na nova terra, em momentos sequenciais a partir do retorno de Cristo; 

h) A liberdade assim pensada é sinônimo de um estilo de vida que busca conformidade com 

o bem-estar da integralidade humana. Abstém-se da violação, de forma consciente e 

deliberada, das leis naturais, das leis da consciência humana (sentimento, convicção e 

razão) e das leis de desenvolvimento do caráter moral, o que inclui a Lei Moral de Deus; 

i) White compartilha com Paulo a ideia de que há três situações possíveis para a vida 

humana, quando pensada em relação ao modelo de liberdade cristã, sendo estas: a 

escravidão do pecado (estilo de vida expressamente egoísta e inconverso), a nova 

escravidão (estilo de vida que combina discurso cristão e egoísmo prático) e a liberdade 

em Cristo ou liberdade gloriosa dos filhos de Deus (estilo de vida “no” Espírito, 

“servindo” a Deus e ao próximo); 

j) A teologia de Barth quanto à liberdade cristã é relacionada aos temas elementares: Deus, 

graça, Bíblia, reino, vida ética, obediência, serviço e licenciosidade. Sua perspectiva 

mostra-se muito próxima à de Ellen White. Para ambos, a liberdade humana possível é 

aquela que se constitui num dom de Deus, partindo dEle e se realizando nEle; a Palavra de 

Deus é fonte orientadora da liberdade, e por isso é dom de liberdade para a vida cristã; 

Cristo não aderiu ao modelo de liberdade de seus dias, antes, propôs a “liberdade do reino 

de Deus”; a liberdade cristã é um modelo de vida ética de enfrentamento à prática 

proposta pelo secularismo; a verdadeira liberdade ocorre na obediência a Deus, sendo 

chamada de liberdade dos filhos de Deus; o Evangelho como liberdade é serviço em favor 

de toda a humanidade; Liberdade cristã é sinônima de Responsabilidade, o oposto da 

licenciosidade, que se constitui no pano de fundo do liberalismo filosófico. 

 

Com base nessa perspectiva de liberdade, Ellen White chega a reagir fortemente em 

seus escritos quanto ao que entendia ser a principal contradição da liberdade no meio cristão, 
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a liberdade sem compromisso, uma espécie de estilo de vida evasivo quanto à realidade da 

cruz. O estudo de tal reação será deixado, por conveniência da estruturação temática, para o 

capítulo seguinte, passando-se a seguir ao exame dos três principais frutos da liberdade em 

Cristo, que na proposta da autora são: a gratidão, o compromisso e o serviço. 

 

 

3 A GRATIDÃO 

 

 

Para Ellen White, a gratidão é um elemento fundamental relacionado à liberdade 

cristã. É a gratidão uma expressão de amor-resposta
159

 ao amor-estímulo recebido em forma 

de graça, evidenciando o amor como o elemento primário que dá sentido à realização da 

liberdade. Por essa razão, seus escritos apresentam a gratidão numa relação intermediária de 

ligação entre a liberdade e o compromisso. Apresenta-se, ao mesmo tempo, como resultado 

do amor de Deus e como resposta a tal amor.
160

 Como resultado, gera sentimento, convicção e 

propósito quanto ao amor recebido, e como resposta, gera atitude comprometida com Deus, a 

fonte de tal amor. Essa perspectiva da vida cristã como vida de expressão prática do 

sentimento de gratidão a Deus foi também objeto da teologia de Karl Barth.
161

 

Assim pensada, a gratidão é um sentimento norteado e dosado pela razão, a qual 

produz atitudes dotadas do que pode se chamar de sentidos de consciência. São pelo menos 

oito os sentidos de consciência observados na perspectiva Whiteana de gratidão. Dito de 
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 WHITE, Ellen G. O Maior Discurso de Cristo. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 13. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1999, p. 84, afirma: “Ele [Deus] observa a ver qualquer resposta de gratidão de nossa 

parte, assim como uma mãe observa o sorriso de reconhecimento de seu amado filho”. 

160
 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 187: “Assim, toda a bênção que nos é concedida reclama uma resposta ao Autor de todas as 

nossas vantagens. O cristão deve muitas vezes rever sua vida passada, e relembrar com gratidão os preciosos 

livramentos que Deus operou em favor dele, amparando-o na provação, abrindo caminho diante dele quando 

tudo parecia escuro e vedado, refrigerando-o quando pronto a desfalecer. Deve reconhecê-los todos como 

provas do cuidado vigilante dos anjos celestiais. Em vista destas bênçãos inumeráveis, deve muitas vezes 

perguntar, com coração submisso e grato: „Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?‟ 

Sal. 116:12”. 

161
 No prefácio da obra: BARTH, Karl. Credo: comentários ao credo apostólico. São Paulo: Fonte Editorial, 2010, 

p. 14, há uma observação de Robert M. Brown quanto às principais características presentes na teologia de 

Barth: “A insatisfação com a teologia natural, a centralidade da Cristologia, a gratuidade da dádiva da graça 

para com o homem indigno, o reconhecimento de que nós não podemos ver realmente a enormidade do pecado 

até que tenhamos sido capturados pela imensidade da graça; a vida Cristã como vida de gratidão em resposta à 

grandeza do que Deus fez; a agradável certeza de que, em Cristo, o pecado e a morte foram definitivamente 

subjugados e que uma nova situação se coloca, portanto, sempre diante de nós [...]”.Destaca-se, na teologia 

Barthiana, a gratidão como elemento central de expressão da fé na vida cristã, ideia já anteriormente presente 

na teologia de Ellen White. 
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maneira mais clara, equivale a dizer que, para a autora, a gratidão é um sentimento que traz 

consigo, ao mesmo tempo: 

 

 Consciência quanto à gravidade do pecado e realidade da escravidão humana; 

 Consciência quanto à grandeza e suficiência do ato sacrifical de Cristo para redenção-

libertação da raça humana caída; 

 Consciência quanto ao amor-Divino
162

 que motivou a redenção-libertação; 

 Sentido de admiração e amor-resposta pelo Libertador em razão de seu caráter 

demonstrado em cada um dos atos da intervenção libertadora, com especial destaque 

para o ato culminante da Cruz
163

; 

 Sentido de estímulo à retribuição do amor libertador; 

 Sentido de incapacidade para retribuição da liberdade; 

 Sentido de possibilidade de resposta à liberdade, por meio da dependência quanto ao 

Libertador e adesão voluntária à sua proposta de estilo de vida em liberdade; 

 Sentido de vocação para o compartilhamento de tal liberdade
164

;  

 

Segundo a perspectiva que se pontuou acima, a gratidão é o estado permanente de 

reconhecimento e resposta do ser humano à liberdade do pecado que lhe é oferecida como um 

dom de Deus.
165

 Implica emoção dosada pela razão, um sentimento equilibrado que impele à 

                                                 
162

 Nos escritos de Ellen White, o amor de Deus aparece num sentido distinto do que comumente o ser humano 

entende ser o amor. Em sua perspectiva, o amor de Deus é sempre dotado de um sentido que combina de forma 

harmoniosa e equilibrada as noções de misericórdia e justiça, emoção e razão, temporalidade e eternidade, 

imanência e transcendência. 

163
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 28 de outubro de 1889, intitulado “A Peculiar People”: “O amor de Cristo desperta respeito e 

reverência pela santa lei de Deus no coração daqueles que o recebem. Na luz refletida do Calvário, a lei é vista 

santa, justa e boa. Custou a vida do Filho de Deus o pagamento da dívida da transgressão em que o pecador 

incorreu. Quando o pecador tem uma ideia do caráter ofensivo do pecado, uma compreensão da magnitude do 

custo que o Filho de Deus pagou para o redimir, para lhe dar outra oportunidade e outro período de prova, seu 

coração se enche de amor e gratidão, e desperta fervorosa fé que opera por amor e purifica a alma. Essa fé e 

amor se verão na alma daquele que verdadeiramente está convertido a Deus”. (grifos acrescidos) 

164
Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 20 de janeiro de 1885, intitulado “Thoughts for the New 

Year”, do qual se transcreve: “Pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com seu sangue precioso, e estamos 

comprometidos com uma dívida de gratidão que nunca poderemos devolver, mas que devemos reconhecer 

diariamente por meio do serviço voluntário e generoso. Se compreendêssemos isso como devíamos, seríamos 

semelhantes a Cristo. Como Ele, negaríamos o eu para que pudéssemos fazer o bem a outros”. (grifos 

acrescidos) 

165
 Conf. ibid.,disponível no periódico The Signs of the Times, 13 de janeiro de 1888, intitulado “True Religion”, 

do qual se transcreve: “O pecador que sente o poder purificador do sangue de Cristo tem um profundo e 

permanente sentimento de que deve tudo a esse Salvador que o comprou com a Sua própria e preciosa 

vida. Todos que têm esse conhecimento e a apreciação pelo amor de Cristo estimarão como o mais alto 
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atitude coerente e adequada na vida cristã. O cristão cultiva um espírito de gratidão ao mesmo 

tempo em que demonstra tal espírito, vivendo-o de maneira prática: 

 

Temos grande motivo de gratidão porque nos foi dado o exemplo perfeito da 

vida de Cristo. Assim com Ele fez, dia a dia devemos obedecer à Palavra do 

Senhor. Cultivemos um espírito grato. Asseguremo-nos de trabalhar pela 

eternidade. A humildade e a benevolência da vida de Cristo reveladas na 

nossa são um testemunho que damos ao mundo de que somos Seus 

discípulos. Por uma vida de obediência e abnegação, devemos revelar o 

amor de Deus pelo homem caído.
166 

 

Para a autora, o amor sacrifical de Cristo redime o homem do pecado, libertando-o das 

limitações que o impedem de amar. Muda sua condição de um escravo para um discípulo 

livre. Ambos se sujeitam, mas apenas o discípulo é que verdadeiramente o faz com espírito de 

serviço, pois o faz voluntariamente em amor-resposta, motivado pelo amor de origem Divina. 

Serve em liberdade, e uma vez que está livre, inclusive do domínio de seu próprio egoísmo, é 

estimulado permanentemente a voltar-se com alegria para o empreendimento de amar o seu 

Criador e suas criaturas, vivendo tal condição em seu estilo de vida. 

Quando busca a realização de tal motivação, cultiva mais e mais um espírito grato e 

busca seguir o exemplo de amor e dedicação demonstrado pelo próprio Libertador. Esse 

pensamento mostra que a gratidão é, para a autora, a forma primária de resposta ao amor, que 

desencadeia uma forma secundária de resposta a ele, que é o compromisso. A gratidão é, 

assim, o elemento que imprime o amor ao compromisso, tornando-o um ato conformado à 

própria liberdade. Dessa forma, qualquer compromisso que não seja ligado à liberdade pela 

gratidão é considerado pela autora como um ato destituído de coerente motivação, tornando-

se um fim em si mesmo, ora na forma legalista (fazer por fazer), ora na forma interesseira 

(fazer para conseguir algo). Em ambos os casos, o compromisso destituído do amor torna-se, 

em si mesmo, mera atitude bem intencionada, mas também um ato esvaziado do devido 

espírito cristão. 

Na primeira hipótese o compromisso não é devidamente motivado (com amor), 

enquanto na segunda não é devidamente objetivado (expressar amor). Em ambas, carece do 

                                                                                                                                                         
privilégio da vida consagrar cada faculdade de seu ser ao Seu serviço. A graça transformadora de Cristo 

moldará os desejos do seu coração, e terão uma boa vontade pronta para fazer qualquer sacrifício pelo bem da 

verdade”.(grifos acrescidos) 

166
 Conf. WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-

ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and Herald, 

17 de setembro de 1908, intitulado “Lamps without Oil”. 
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elemento fundamental do amor, expresso, dentre outras formas, por meio de um coração 

grato. 

Assim, a gratidão é vista primeiramente como sendo o sentimento de contentamento 

integral do ser humano que aceitou a redenção em Cristo e experimenta alegria, paz e 

esperança. Esse estado produz no ser livre a disposição para viver um estilo de vida em 

conformidade com os reclamos de liberdade do Criador, propostos com vistas à conservação 

de tal liberdade para a realização da integralidade humana. Esse estado produz ainda certo 

estímulo à retribuição, confrontando o ser humano com suas limitações frente à grandeza de 

Deus, o realizador de tal liberdade. Percebe, no entanto, que, embora lhe seja impossível 

retribuir a liberdade que lhe foi dada por seu Criador, é possível responder positivamente a 

ela, e o faz reconhecendo sua dependência quanto à pessoa e ministério do Libertador, 

aderindo assim, de forma voluntária, à proposta de estilo de vida que lhe fora apresentada por 

ele mesmo, com vistas à permanência em tal liberdade. 

Nas palavras da autora, essas atitudes são expressões práticas do sentimento de 

gratidão que levou os seres libertos a pensarem: “Oh! Depois de tudo o que foi feito por nós, 

como podemos defraudar Cristo não vivendo a vida que Ele fez possível viver?”
167

 Todas 

essas noções, que mesclam emoção e razão – chamadas neste trabalho de sentidos de 

consciência – resultam também, segundo a autora, no despertamento do ser livre para a 

vocação de compartilhamento, com seus semelhantes, da liberdade que experimentou e na 

qual passou a viver. Essa vocação, motivada pela gratidão, o impele voluntariamente a 

assumir compromissos de liberdade, sem se intimidar com as implicações decorrentes de seus 

desafios.  

Em resumo, a gratidão é o ponto intermediário que liga a liberdade ao compromisso na 

cadeia temática usada na teologia da autora como referencial essencial de compreensão da 

liberdade cristã. O indivíduo que aceita a redenção em Cristo se sente livre, e sendo a gratidão 

um estado permanente de seu ser, será levado por tal condicionamento de espírito a uma 

resposta de amor expressa no natural e permanente compromisso de liberdade. Esta, por sua 

vez, se realiza no serviço a Deus e ao próximo, temas que serão objetos de exame dos 

próximos itens. 

 

 

                                                 
167

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 1.º de outubro de 1908, intitulado “How to Gain Spiritual Strength”. 
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4O COMPROMISSO 

 

 

Conforme já se compreendeu, para Ellen White a gratidão não é um sentimento 

pontual, provisório, ocasional e destituído de sentido racional. Na vida do cristão, a gratidão é 

um sentimento permanente e crescente
168

, emocional e também racional, que se constitui na 

evidência mais forte do amor-resposta humano que é despertado pelo amor-motivador Divino 

em favor de suas criaturas. Um sentimento assim pensado não se volta para si mesmo, mas 

antes celebra sua experimentação na vocação do compromisso enquanto desdobramento ético 

de sua realização contínua. A gratidão produz a disposição ao compromisso, impactando 

diretamente e ao mesmo tempo a vontade, a decisão e a prática do indivíduo em servir de 

maneira incondicional a Deus e a seu semelhante. Essa disposição é chamada de Lei do 

Serviço.
169

 

Assim pensado, o compromisso é o estado de constante disposição integral do ser 

humano ao serviço, enquanto resposta de gratidão pela liberdade que sente advinda de sua 

aceitação da redenção em Cristo Jesus. Para a autora, o indivíduo que aceita a redenção em 

Cristo se sente livre, experimentando um senso de contentamento que se volta para o desejo 

de retribuição, que por sua vez frutifica em disposição resoluta para assumir e cumprir 

compromissos de liberdade por meio do serviço abnegado a Deus e ao próximo. Esse 

pensamento a leva a afirmar que “não pode haver retribuição ao Senhor, a não ser por meio da 

abnegação”
170

. 

Nota-se assim que o elemento-chave que fundamenta tal compromisso é o senso ético 

da necessária prática da responsabilidade enquanto marca essencial da liberdade cristã.
171

 Para 
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 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 289: “As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus, e acima de tudo, a morte de 

Jesus para trazer a felicidade e o Céu ao nosso alcance, devem ser objeto de gratidão constante”. 

169
 WHITE, Ellen G. Parábolas de Jesus. Tradução de S. Júlio Schwantes. 11. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998, p. 326: “Os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. Nosso Senhor 

ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro, e dá a todos os Seus seguidores a 

lei do serviço – o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada 

da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. 

A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante”. 

170
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 6. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 206. 

171
 A responsabilidade, vista como principal elemento de uma ética da liberdade, é mais uma dentre as tantas 

características teológicas elementares, compartilhadas por White, Wesley e Lutero. Conf. ALTMANN, 

Walter.Lutero e libertação: releitura de Lutero em perspectiva latino-americana. São Paulo: Ática: Sinodal, 

1994, p. 88, para Lutero, “precisamente, a liberdade diante de Deus permite que o compromisso ético seja 
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a autora, o compromisso expressa responsabilidade, e por isso é o elemento que legitima a 

realização da liberdade como sendo de fato cristã em sua prática.
172

 Há em seus escritos uma 

atenção especial à questão da responsabilização da liberdade, perspectiva compartilhada por 

teólogos posteriores, a exemplo de Brunner.
173

 

Nos dias atuais, os teóricos da liberdade concordam, ao menos em sua maioria, quanto 

à crítica ao que chamam de liberdade sem responsabilidade, que equivale, no contexto dos 

escritos de White, ao modelo de liberdade sem compromisso. Ao fazerem tal crítica, muitos 

autores apontam o problema e, na tentativa de compreenderem melhor suas causas e 

sugerirem soluções para elas, propõem categorias variadas como possíveis fundamentos da 

responsabilidade moral que se espera no exercício da liberdade. 

Um desses autores aponta três categorias de responsabilidade moral que, a seu ver, 

fundamentam o exercício da liberdade em sociedade, sendo elas: “1. Deveres naturais: 

universais, [que] não requerem consentimento; 2. Obrigações voluntárias: particulares, [que] 

requerem consentimento; 3. Obrigações de solidariedade: particulares, [que] não requerem 

consentimento”
174

. De acordo com tal categorização, a liberdade reclama para sua realização 

um compromisso que pode decorrer, alternativamente: do senso de compartilhamento da 

racionalidade com a humanidade universal
175

, ou do sentido de concordância e vontade 

                                                                                                                                                         
centrado exclusivamente na necessidade do próximo, em vez de um disfarce para o benefício próprio”.Esse 

pensamento resume bem a perspectiva dos três acerca de tal responsabilidade, na dimensão horizontal. 

172
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1985, p. 247: “A agonia que [Cristo] padeceu na cruz atesta o valor que atribui à alma 

humana. Todos os que aceitarem esta grande salvação assumem o compromisso de cooperar com Ele. 

Ninguém se poderá considerar especialmente favorecido pelo Céu, concentrando seu interesse e atenção em si 

mesmo. Todos os que se dedicam ao serviço de Cristo devem trabalhar como Ele o fez e amar aos que vivem 

em ignorância e pecado, justamente como Ele os amou”. 

173
 Tal pensamento também se pode notar no pensamento posterior de Emil Brunner, o qual trata a liberdade cristã 

como o viver comprometido, uma “existência responsável”. Na obra: BRUNNER, Emil.A doutrina cristã da 

criação e da redenção: dogmática. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 167, se lê: “O fato de que o homem foi 

criado por Deus significa que toda a sua existência é determinada por sua relação com Ele. Sua existência, 

como nós vimos, é aquela de um „sujeito-em-relação‟, ou, existência responsável. Nas duas direções, esta 

relação do homem com Deus está baseada na liberdade: antes de tudo na liberdade do amor generoso de Deus, 

o qual chama o homem para amá-Lo em resposta, e assim fazendo chama-o para a comunhão consigo; em 

segundo lugar, a liberdade do homem, que tem que responder a este chamado. Mas esta liberdade não existe no 

mundo neutro, bem acima do mundo no qual o homem tem que dar esta resposta; não é uma liberdade 

indestrutível, ou uma liberdade que seja inteiramente independente do tipo de resposta que o homem deve dar. 

Pelo contrário, se uma pessoa oferece resposta errada ao chamado de Deus, se ele volta suas costas à generosa 

graça de Deus, por este ato ele perde sua liberdade original”. 

174
 SANDEL, Michel J. Justiça – O que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias e Maria Alice Máximo. 

3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 78. 

175
 Ibid., p. 276, explica essa primeira categoria ao pontuar que “os deveres naturais são universais. Nós os 

devemos aos indivíduos como indivíduos, como seres racionais. Aí incluem-se os deveres de tratar as pessoas 

com respeito, o de fazer justiça, o de evitar a crueldade e assim por diante”. Essa categoria parece atraente, mas 

mostra-se, em si mesma, insuficiente para motivar uma atitude responsável equilibrada no exercício da 

liberdade. Uma ética de responsabilidade baseada exclusivamente no que pode se chamar de “analogia da 
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própria livremente dirigida
176

, ou ainda do senso de dever moral quanto à solidariedade.
177

 

Para muitos, esses fundamentos são excludentes entre si e apenas um deveria ser, de fato, o 

fundamento da ação cidadã responsável, vista como comprometida no exercício da liberdade, 

entendida em seu aspecto cívico. 

Esse pensamento mostra que para muitos, nos dias atuais, o compromisso deveria ser o 

fundamento ético do viver em sociedade, ao menos no que diz respeito à conduta moral ideal 

do ser humano. Parcela considerável de autores e outras pessoas engajadas socialmente 

sugerem que se deve fazer o certo porque é certo. Ellen White, no entanto, já em seu tempo 

concordou com teólogos que a antecederam, pensando mais amplamente essa questão da ética 

social humana numa perspectiva cristã do contexto da liberdade. Para ela, de fato se deve 

                                                                                                                                                         
racionalidade” tem fundamento exclusivo no próprio homem e já se mostrou, por isso mesmo, falível tanto 

quanto o próprio ser humano. Duas são as consequências dessa ideia já experimentadas na história: a primeira, 

um exemplo marcante, pode ser lembrado nas atitudes de Adolf Hitler, no período da Segunda Grande Guerra 

Mundial (1939-1945), ao se arrogar o direito de definir a inferioridade ou superioridade das raças com base no 

que entendia ser o potencial racional delas (arianismo); A segunda, um exemplo cada vez mais percebido em 

razão de crescentes estudos da ciência e denúncias da mídia, diz respeito à indiferença do ser humano com a 

criação (mundo natural) e os demais seres vivos, tratados ora com desprezo, ora com indiferença, dentre outros 

motivos, por serem considerados inferiores em razão de não compartilharem com os homens o atributo da 

racionalidade. 

176
 SANDEL, Michel J. Justiça – O que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias e Maria Alice Máximo. 

3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 276, explica essa segunda categoria ao afirmar que 

“diferentemente dos deveres naturais, as obrigações voluntárias são particulares, e não universais, e surgem do 

consentimento. Se concordei [...] tenho a obrigação de cumprir o prometido. [...] Só devemos aquilo que 

concordamos em dever”. Essa categoria parece coerente numa análise fria e a priori, mas mostra-se, isolada 

em si mesma, ser um mecanismo de escape ao exercício responsável da liberdade. Uma ética de 

responsabilidade baseada exclusivamente na vontade e no consentimento humano já se mostrou altamente 

falível e também perigosa para a humanidade devido à inclinação egoísta do coração humano. Um exemplo 

claro se sua insuficiência pode ser verificado nas atitudes de inúmeros líderes, administradores, governantes, 

etc., que se eximem da responsabilidade em resolver certos problemas graves com os quais se deparam em suas 

funções, sob a alegação de que não consentiram e/ou não participaram em suas causas, normalmente imputadas 

a terceiro quem os antecedeu. 

177
 Ibid., p. 276, explica o que seria a terceira categoria fundamentadora da responsabilidade: “Diferentemente dos 

deveres naturais, as obrigações de solidariedade são particulares, e não universais; elas envolvem 

responsabilidades morais que devemos ter não apenas com os seres racionais, mas com aqueles com quem 

compartilhamos determinada história”. Esta categoria, numa primeira leitura, parece ser mais coerente que as 

anteriores, mas isolada em si mesma, mostrando-se também ser um mecanismo limitador ao exercício 

responsável da liberdade. Uma ética de responsabilidade baseada exclusivamente no sentimento de 

solidariedade decorrente de um viver histórico comum evoca, para sua realização, limitadores expressos de 

tempo, de espaço e de ideias. Estes, por sua vez, são estabelecidos para “determinar” o quê e quanto há de 

ajustamento ideológico entre certos atores que os torna compartilhadores da mesma história comum, definindo-

os assim como objetos exclusivos de solidariedade mútua. A solidariedade assim pensada continua 

condicionada socialmente às várias facetas de interesse assumidas pelo consenso social em cada tempo e lugar 

em que se apresenta. Com tais nuances, o próprio conceito de compromisso fica limitado, em sua 

aplicabilidade, a influências diretas de critérios políticos, étnicos, raciais, religiosos, econômicos, de gênero, 

dentre outros tantos possíveis. Um exemplo dessa realidade se pode verificar nas tensões do Oriente Médio, 

cujos conflitos geram vítimas que muitas vezes somente são ajudadas quando os atores sociais entendem que 

há compartilhamento de valores – sempre condicionados ideologicamente – entre potenciais ajudadores e os 

necessitados de ajuda. Forma-se assim uma espécie de “solidariedade mais ou menos solidária”, dependendo, 

em sua definição, de quão próximos ideologicamente estejam os atores envolvidos no compartilhamento de 

uma identidade historicamente condicionada. 
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fazer o certo porque é o certo, mas é Deus, em Sua Palavra, “quem” define “o quê” é certo e 

“como” esse certo deve se realizar na vida humana.
178

 

Para ela, somente um fundamento ético ultra homo é capaz de definir diretrizes éticas 

para o exercício humano coerente da liberdade. Seguindo assim o modelo bíblico quanto ao 

que é certo, a autora esboça sua compreensão quanto ao compromisso, entendendo-o como 

mais do que a prática de atos positivamente motivados e objetivados.
179

 Ela propõe o 

compromisso como uma resposta cristã de gratidão que, além de estar positivamente motivada 

e objetivada, deve ser também positivamente fundamentada em valores bíblicos que lhe dão 

sentido. É, por isso, um princípio, que expressa um valor e justifica pensamentos e atos no 

viver cristão. 

Para compreender a importância que a autora dá ao compromisso, enquanto princípio 

da vida cristã, é oportuno examinar o sentido do termo “princípio” em relação aos termos 

“valores” e “regras” (este último entendido como normas, leis).O esquema abaixo sugere 

perspectivas lógicas que podem facilitar ao leitor a compreensão que os termos parecem 

assumir nos escritos da autora: 

 

Tabela 14 – Fundamentos norteadores do compromisso cristão 

Temas Valores Princípios Regras 

O que são... 

Postulados absolutos que 

dão sentido à existência 

humana e sua 

compreensão de Deus e 

de mundo. 

Diretrizes absolutas que 

dão sentido ao convívio 

do homem com Deus e 

com seus semelhantes. 

Regulações relativas que 

orientam a vida humana em 

suas complexas relações de 

convívio. 

Onde 

atuam... 

Na integralidade humana 

(corpo, mente e espírito), 

destacando-se 

principalmente na 

espiritualidade. 

Na integralidade 

humana (corpo, mente e 

espírito), destacando-se 

principalmente na razão 

e emoção. 

Na integralidade humana 

(corpo, mente e espírito), 

destacando-se principal-

mente na corporalidade. 

Como 

funcionam... 

Sem nenhuma limitação 

temporal ou espacial. 

Sem nenhuma limitação 

temporal ou espacial. 

Condicionadas circunstan-

cialmente pelo tempo e 

espaço. 

No que Convicção quanto ao Motivação para aceitar e Orientação para prática 
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 WHITE, Ellen G. Fundamentos da Educação Cristã. Tradução de Naor G. Conrado. 2. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1996, p. 131: “A Bíblia é um livro que revela os princípios da justiça e da verdade. 

Contém tudo o que é necessário para a salvação da alma, sendo ao mesmo tempo muito adequada para 

fortalecer e disciplinar a mente”. 

179
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. III. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Rafael de A. Butler. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 199: “Todo motivo sem base em princípios será reprimido, e a 

retidão caracterizará o vosso procedimento, tanto nos assuntos de pequena quanto nos de maior importância. 

Buscai primeiramente o conselho de Deus”. 
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resultam... “bem” que é “benéfico” 

para a existência humana, 

e por isso “o certo”; e do 

“mal” que é “prejudicial” 

para essa existência, e 

por isso “o errado”. 

se conformar ao bem, 

por ser este benéfico 

para as relações 

humanas, e rejeitar o 

mal por ser este 

prejudicial a essas 

relações. 

efetiva do bem de modo a 

evitar censura corretiva ou 

condenação final pela prática 

do mal que é prejudicial para 

a existência e as relações 

humanas. 

 

Enquanto os VALORES
180

 respondem aos PORQUÊS da existência humana, os 

PRINCÍPIOS
181

 respondem ao O QUÊ Deus oferece e o que Ele espera dessa existência, e as 

REGRAS
182

 respondem ao COMO essa existência pode se realizar. Conforme pensava a 

autora, os VALORES são plantados por Deus no coração humano, motivando o ser livre a 

assimilar (se conformar) aos PRINCÍPIOS revelados por Deus em seu caráter, os quais por 

sua vez se materializam nas REGRAS escritas ou expressas por Deus, conforme consta em 

sua Palavra.
183

 

A perspectiva da autora aponta que não há princípio que não contenha em si a 

expressão de um ou mais valores, e que por sua vez não se materialize numa ou mais regras, 
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 Conf. se transcreve da obra: WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tradução de Almir A. da Fonseca. 4. 

ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1998, p. 631: “Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem 

perante todos uma fonte de inestimável felicidade, cuja altura e profundidade, comprimento e largura são 

imensuráveis. É Cristo em nós, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Fonte contínua da qual o cristão 

pode beber à vontade, sem nunca a debilitar”. Em outro texto, transcrito do Manuscrito n. 46, de 1902, a autora 

pontua: “Ele criou os princípios que produzem unidade universal, amor universal. Seus seguidores deveriam 

meditar sobre Seu amor. Não deveriam ficar aquém de alcançar o padrão que lhes é estabelecido. Se os 

princípios do cristianismo forem vividos, produzirão harmonia universal e paz perfeita. Quando o coração é 

imbuído com o Espírito de Cristo, não há disputa nem busca por supremacia, nem luta por ser senhores 

dirigentes”.Da leitura atenta de ambos os textos infere-se que os termos/expressões felicidade (no primeiro 

texto) e unidade, amor, harmonia universal e paz perfeita (no segundo texto) são usados com sentido e os 

contornos do termo “valores”. Na mesma linha lógica de pensamento, em ambos os textos, tais valores 

reclamam para sua realização o que ela chama de “princípios”. Assim, ambos os termos parecem assumir 

sentidos e contornos também distintos, embora relacionados. 

181
 A autora fala de princípios no plural, conf. WHITE, Ellen G. Evangelismo. Tradução de Isolina A. Waldvogel, 

Octávio E. Santo e Raphael de Azambuja Butler. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1997, p. 357: 

“Os princípios cristãos patentear-se-ão sempre. Os princípios interiores manifestar-se-ão por mil modos. 

Morando Cristo na alma, é como uma fonte que jamais se esgota”. E cita vários exemplos, tais como: 

“princípios de honestidade” (Este Dia com Deus – Meditações Matinais 1980, p. 335), “princípios da verdade e 

da justiça” (Medicina e Salvação, p. 138), “princípios cristãos de abnegação e sacrifício” (Mensagens 

Escolhidas, v. II, p. 194), “princípios da verdadeira temperança” (Ciência do Bom Viver, p. 171), dentre 

outros. 

182
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Extraído da obra: Para Conhecê-lo – Meditações Matinais 1965, p. 9:“Estabeleceu 

[Cristo] distinta e claramente os princípios do Céu como regras que Seu povo escolhido devia observar em seu 

trato uns com os outros. Esses princípios viveu Cristo em Sua vida na humanidade”. 

183
 Na obra WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 296, a 

autora afirma que “os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda”. Neste texto, ela aplica o 

termo “princípios” para referir-se às regras bíblicas, que a seu ver expressam mais do que simples comandos 

normativos, sendo antes a expressão de valores essenciais à existencialidade plena do cristão. 
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tornando possível sua prática orientada para o bem do ser humano redimido.
184

 Seu 

pensamento é de que os valores e os princípios de Deus para a liberdade humana não estão 

circunstancialmente limitados por qualquer contingência de tempo e de espaço.
185

 Com base 

nessa premissa, postula haver na Palavra marcos, não limitados pelo tempo e espaço, que 

continuarão orientando a liberdade humana, evidenciando ser ela um valor que reclama para 

si princípios e regras de materialização na vida cristã.
186

 Em sua perspectiva, a Liberdade é 

um valor absoluto, plantado por Deus no coração humano, que o motiva a ter o compromisso 

enquanto princípio de expressão da disposição em viver tal liberdade, realizando-a em serviço 

conforme as regras previstas para sua melhor adequação. 

Assim, o compromisso é para o cristão um princípio essencial do viver. Não é opção, 

nem obrigação. É parte fundamental do seu estilo de vida segundo a liberdade em Cristo.
187

 O 

cristão não evita e não se exime do compromisso, pois sabe que, ao ser redimido, foi liberto 

dos limitadores do medo (que leva à covardia) e do egoísmo (que leva à indiferença e ao 

desinteresse). Nesse ponto, talvez mais que em qualquer outro, o pensamento de Ellen White, 

de ser o compromisso um princípio fundamental na vida e na prática da liberdade cristã, se 

alinha ao pensamento de Wesley. Para ambos, o compromisso é pressuposto intrínseco da 

própria vida cristã livre. Ambos não admitiam a possibilidade de existência de cristianismo 
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 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Na obra Este Dia com Deus – Meditações Matinais 1980, p. 46, pontua:“A verdade 

recebida e crida introduz novas regras, novos princípios de ação na vida. É estabelecido um novo padrão de 

caráter – a vida de Cristo”.Este texto é claro em relacionar as regras e os princípios enquanto desdobramentos 

dos valores que constituem o caráter. Esses valores, quando espelham os valores do Cristo, evidenciam um 

caráter de fato cristão, que vive segundo seus princípios e regras. 

185
 A obra WHITE, Ellen G. Exaltai-O – Meditações Matinais 1992. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

1992, p. 337, registra: “Os que estudam a Bíblia, consultam a Deus e confiam em Cristo serão habilitados a 

agir sensatamente em todas as ocasiões e circunstâncias. Bons princípios serão exemplificados na vida 

prática”. 

186
 Na obra Na obra WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 

295, a autora fala da liberdade como um valor básico da existência humana, mencionando alguns de seus 

desdobramentos como princípios, a exemplo da liberdade religiosa e a liberdade de consciência. 

187
 Conf. WHITE, Ellen G. Mente, Caráter e Personalidade – v. I. Tradução de Luiz Waldvogel. 5. ed. 2.ª 

Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 286-287, com grifos acrescidos: “Religião não é 

mera emoção ou sentimento. É um princípio entretecido em todos os deveres e transações da vida diária. 

Não se cultivará coisa alguma nem se empreenderá qualquer negócio que impeça o cumprimento deste 

princípio. Para preservar a religião pura, imaculada, é necessário ser obreiros perseverantes no esforço. Temos 

de fazer algo, nós mesmos. Nenhum outro pode cumprir nossa tarefa. Nenhum outro, senão nós mesmos, pode 

desenvolver nossa salvação, com temor e tremor. Esta é a própria obra de que o Senhor nos encarregou. 

Testimonies, v. II, p. 505 e 506”.Neste, assim como em outros textos semelhantes, a autora usa o termo 

“religião” como sinônimo de vida espiritual comprometida com a liberdade em Cristo. Nesse contexto, o 

compromisso assume o importante papel de funcionar como um princípio que coloca diante do ser livre a 

responsabilidade de viver segundo os postulados valorativos de tal liberdade, o que inclui buscar desempenhar 

bem a parte que lhe cabe em sua própria salvação e na salvação de outros, expressando sua conformação aos 

valores cristãos, na prática dos deveres da vida diária. 
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descomprometido com os reclamos de Deus e necessidades do próximo. Há muito já se 

afirmou que pensar o cristianismo sem compromisso é uma contradição. Nesse sentido, já se 

comentou que: 

 

„Cristianismo como compromisso‟ é expressão supérflua, pois na realidade 

não existe cristianismo sem compromisso. Numa sociedade que em grande 

parte ainda se julga cristã, contudo, o fato de pertencer à Igreja é 

frequentemente visto como se alguém pudesse ser cristão sem qualquer 

compromisso pessoal. Por isso, é necessário e lógico falar de um ser-cristão 

comprometido. O que é isto? Antes de mais nada, é vida em comunhão com 

Cristo, pertencer ao corpo de Cristo [...]. Cristianismo comprometido 

significa ainda uma segunda coisa, ligada à primeira: homens que pertencem 

a Cristo e dele vivem não permanecem descomprometidos, numa atitude de 

vida estranha a quaisquer obrigações; antes, experimentam que sua própria 

vontade mais e mais é orientada pela vontade de Deus, quando vivem em 

comunhão com ele [...]. Cristianismo comprometido é, ao mesmo tempo, um 

programa para toda a existência humana, em todos os seus aspectos: pessoal, 

comunitário e social.
188 

 

Compromisso é a disposição coerentemente motivada em assumir responsabilidades, 

pois,conforme afirma White, “o amor a Cristo levará o seu possuidor a aceitar 

responsabilidades por amor a Ele, e a carregá-las em Sua força”
189

. É dispor-se a servir sem 

reservas e com disposição ao vínculo de fraternidade integral em relação ao ser servido 

(homem) e fidelidade integral ao Ser em nome de Quem se está servindo (Deus). 

Compromisso é vínculo (formal) entre a liberdade recebida e a liberdade a ser compartilhada, 

unindo-as no vínculo (material) do serviço. É a convicção de que há algo a ser feito por Deus 

em favor da raça humana caída por meio de cada ser no qual a graça já está operando para 

liberdade. Compromisso é viver essa disposição, e “então o Seu amor fluirá a outros por meio 

de nós em palavras, pensamentos e atos de bondade”
190

. 

Falando em bondade, para Ellen White, a maior evidência da liberdade cristã se 

realizando na vida humana é a entrega do ser liberto a uma vida de piedade
191

;uma vida de 
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 KLAIBER, Walter; MARQUARDT, Manfred.Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia wesleyana. 

Tradução de Helmut Alfred Simon. 2. ed. São Bernardo do Campo: Editeo, 2006, p. 350-351. 

189
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 29 de novembro de 1887, intitulado “Peace in Christ”. 

190
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. V. Tradução de César L. Pagani. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 490. 

191
 Em inúmeros textos da autora, o termo “piedade” se apresenta como sinônimo de bondade, caridade e amor 

prático. Um exemplo se pode transcrever de WHITE, Ellen G. Beneficência Social. Tradução de Carlos A. 

Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 105: “Onde quer que a verdade tenha sido 
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comprometimento do ser liberto com o Libertador e com seus critérios de liberdade, 

testemunhando-os no viver diário.
192

 Inclui a responsabilidade e a caridade quanto à 

integralidade própria e a dos demais seres humanos, estendendo-se a toda a criação. Assim, 

ser bondoso é parte da verdadeira piedade, que por sua vez está condicionada ao compromisso 

com o viver e testemunhar as orientações de Deus para o viver em liberdade. 

 Para a autora, pensar no compromisso num viés integral é pensá-lo enquanto um 

princípio central de vida cristã preocupada com a própria integralidade humana. Essa noção 

leva o ser livre a ser comprometido com o ideal de bem-estar físico, psicoemocional e 

espiritual, de si mesmo e de outros a quem puder servir. Para isso, cuida adequadamente do 

corpo
193

, do uso do tempo
194

, do emprego das capacidades
195

 e da administração dos recursos 

financeiros que lhe forem confiados
196

, buscando viver equilibradamente em todas as áreas da 

vida. O compromisso cristão assim pensado expressa de maneira clara a já examinada “ética 

                                                                                                                                                         
proclamada e o povo despertado e convertido, os crentes devem sem demora unir-se na prática da caridade. 

Onde quer que a verdade da Bíblia tenha sido apresentada, deve ter início a obra de piedade prática”. 

192
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 6. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 428, pontua: “Podeis converter-vos e transformar-vos inteiramente, tornando-

vos em verdade filhos de Deus, que fruem, não somente o conhecimento de Sua vontade, mas que, por seu 

exemplo, encaminham outros ao mesmo caminho de humilde obediência e consagração. A verdadeira piedade 

difunde-se e é comunicativa. Diz o salmista: “Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração; apregoei a Tua 

fidelidade e a Tua salvação; não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade” (Sal. 

40:10). Onde quer que se encontre o amor de Deus, há sempre um desejo de exprimi-lo”. 

193
 WHITE, Ellen G. Mente, Caráter e Personalidade – v. II. Tradução de Luiz Waldvogel. 4. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2002, p. 376: “O corpo precisa ser cuidado atentamente, a fim de que seja conservado 

em condições sadias”. 

194
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 30 de abril de 1889, intitulado “We Should Glorify God”, do qual se transcreve: “Deus não nos permite 

que passemos nosso tempo de prova em diversões egoístas, satisfazendo o eu”.Na obra Fé Pela Qual Eu Vivo – 

Meditações Matinais 1959, p. 158, ela pontua ainda: “Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é Seu, e 

estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para Sua glória. De nenhum talento que nos concedeu 

requererá Ele mais estrita conta do que de nosso tempo”. 

195
 WHITE, Ellen G. Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000, p. 102: “Deus considera cada um responsável pela influência que 

circunda sua alma, seja no que lhe diz respeito, seja no que concerne aos outros. Ele requer de jovens, homens 

e mulheres que sejam estritamente moderados e conscienciosos no emprego de suas faculdades da mente e do 

corpo. Suas aptidões só podem ser devidamente desenvolvidas pelo mais diligente uso das oportunidades que 

lhes são oferecidas, e do sábio emprego de suas faculdades para glória de Deus e benefício de seus 

semelhantes”. 

196
 Na obra WHITE, Ellen G. Mensagens aos Jovens. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 13. 

ed. 1.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 351: “O dinheiro é um legado de Deus. Não 

nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento 

para o faminto e roupas para o nu. É uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde aos enfermos, 

ou de pregar o evangelho aos pobres. Poderíeis levar felicidade a muitos corações mediante o sábio emprego 

dos recursos agora usados para exibição. Considerai a vida de Cristo. Estudai-Lhe o caráter, e sede 

participantes de Seu espírito de renúncia”. 
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da liberdade”, a qual não depende das circunstâncias
197

 em que se acha o agente livre. Tal 

ética, embora se materialize em regras, deriva, antes de tudo, de princípios que por sua vez 

expressam valores destinados a celebrar a liberdade num estilo de vida que seja próprio para 

sua conservação. 

De acordo com tal ética, não há espaço para fazer o que se quer, pois agir como se 

quer é egoísmo contrário aos valores, princípios e regras de realização da liberdade cristã, a 

qual, repita-se, não é um fim em si mesmo. O quadro abaixo procura dar uma ideia do caráter 

integral dessa “ética de liberdade” e seus desdobramentos na vida cristã, conforme propõe a 

autora em sua perspectiva: 

 

Tabela 15 – Integralidade da liberdade cristã e seus desdobramentos éticos 

Âmbito Ética da Liberdade Desdobramentos 

Compromisso 

cristão 

no âmbito físico 

Convicção, vontade, decisão e 

a disciplina efetiva em relação 

ao ideal ético de liberdade, 

determinado por Deus quanto 

à saúde física. Inclui ao 

mesmo tempo a abstenção 

absoluta daquilo que é 

proibido ou prejudicial ao 

bem-estar físico, e a prática 

equilibrada quanto ao que é 

benéfico para tal âmbito da 

integralidade humana. 

Viver de acordo com as Leis Naturais: 

a) Abster-se de tudo o que a Bíblia proíbe 

expressamente
198

; 

b) Abster-se de tudo o que for prejudicial à 

saúde física, ainda que não haja proibição 

expressa nas Escrituras
199

; 

c) Conhecer e prestigiar não somente, mas 

principalmente os oito principais “remédios da 

natureza”: “Ar puro, luz solar, abstinência, 

repouso, exercício, regime [alimentar] 

conveniente, uso de água e confiança no poder 

divino – eis os verdadeiros remédios”
200

.  
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Manuscript Releases, v. 

II, p. 335 e 336: “Não existe tempo para nos escusarmos e colocar a culpa de nossos erros sobre outros; não há 

tempo agora para adular a alma que pensa que, se as circunstâncias fossem mais favoráveis, seria muito mais 

fácil, quanto melhor, para realizar as obras de Deus. Devemos dizer para aqueles que professam ser seguidores 

de Cristo que devem deixar de ofender a Deus por suas desculpas pecaminosas”. 

198
 WHITE, Ellen G. Mente, Caráter e Personalidade – v. II. Tradução de Luiz Waldvogel. 4. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2002, p. 388: “Deus requer de todo ser humano a cooperação com Ele, a fim de que 

ninguém ultrapasse os limites apropriados excedendo-se no comer, ou participando de alimentos impróprios”. 

E acrescenta em WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2006. 1 DVD-ROM. Extraído da obra No Deserto da Tentação, p. 87: “Cada proibição 

de Deus visa à saúde e eterno bem-estar do homem”. 

199
 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tradução de Almir A. da Fonseca. 4. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998, p. 432: “O cristão será temperante em tudo – no comer, no beber, no vestir-se e em todos os 

aspectos da vida. „E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, 

nós, porém, uma incorruptível.‟ I Cor. 9:25. Não temos nenhum direito de condescender com qualquer coisa 

que resulte em um estado da mente que impeça o Espírito de Deus de impressionar-nos com o senso do dever. 

É obra-prima da habilidade satânica colocar os homens onde estes dificilmente possam ser alcançados pelo 

evangelho”. 

200
 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre o Regime Alimentar. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 

12. ed. 2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 301. 
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d) E ser temperante, ou seja, equilibrado (sem 

extremismos: exageros ou licenciosidades) 

quanto a tudo que for benéfico, evitando em 

absoluto tudo que for prejudicial.
201 

Compromisso 

cristão  

no âmbito 

psicoemocional 

Convicção, vontade, decisão e 

a disciplina efetiva em relação 

ao ideal ético de liberdade, 

determinado por Deus quanto 

à saúde mental – sentimento, 

convicção e razão. Inclui ao 

mesmo tempo a abstenção 

absoluta daquilo que é 

proibido ou prejudicial ao 

bem-estar mental, e a prática 

equilibrada quanto ao que é 

benéfico para tal âmbito da 

integralidade humana. 

Viver de acordo com as Leis da Consciência 

Humana: 

a) Jamais agir de forma a violar a consciência, 

própria ou de terceiro(s)
202

, pois “homens e 

mulheres desejam liberdade de consciência”
203

. 

b) Abster-se de sensações e estímulos de 

sentidos que resultem em degradação dos 

sentimentos, da convicção e da razão 

humanas.
204

 Isso implica cuidado com o que se 

vê, lê, ouve, fala, toca e se busca em estímulo 

olfativo. Resumindo, é o cuidado com as 

chamadas “avenidas da alma”
205

 que são cinco 

sentidos considerados como canais de estímulo 

da mente humana; 

c) Cultivar relacionamentos saudáveis no 

âmbito do convívio humano.
206 

                                                 
201

 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 562: “A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas, 

e usar prudentemente aquilo que é saudável”. 

202
 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre o Regime Alimentar. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 

12. ed. 2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 56: “Há direitos que pertencem a cada 

indivíduo. Temos uma individualidade e uma identidade que é nossa própria. Ninguém pode submergir sua 

identidade na de outrem. Todos precisam agir por si mesmos, de acordo com os ditames de sua consciência”. 

203
 Conf. WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2006. 1 DVD-ROM. Na obra Cristo Triunfante – Meditações Matinais 2002, p. 247 e 321. 

204
 WHITE, Ellen G. O Lar Adventista: conselhos a famílias Adventistas do Sétimo Dia. Tradução de Carlos 

Trezza. 14. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 403, ela explica: “Quem pode prever, no 

momento da tentação, as terríveis consequências que resultarão de um passo errado e apressado! Nossa única 

segurança é abrigarmo-nos na graça de Deus cada momento, não confiando em nossa própria visão espiritual, 

para que não chamemos ao mal bem, e ao bem chamemos mal. Sem hesitação ou discussão precisamos cerrar e 

guardar as entradas da alma contra o mal”. 

205
 A autora chama de “avenidas da alma” ou “entradas da alma” os cinco sentidos da funcionalidade orgânica 

humana: visão, audição, olfato, paladar e tato, os quais estimulam e influenciam a razão humana. Ibid., p. 401, 

ela explica: “Todos devem vigiar os sentidos, do contrário Satanás alcançará vitória sobre eles; pois essas são 

as avenidas da alma”. No livro Atos dos Apóstolos, p. 518, ela chama essas avenidas de “vias de acesso à 

alma”. 

206
 WHITE, Ellen G. A Ciência do Bom Viver. Tradução de Carlos A. Trezza. 10. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2004, p. 496: “É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Cada 

homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não 

conhecem o melhor caminho. A influência social, santificada pelo Espírito de Cristo, deve desenvolver-se na 

condução de almas para o Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, 

sagrado e doce, fruído exclusivamente pelo possuidor. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água, 

que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contato conosco”. E na p. 513 da mesma 

obra ela complementa: “Em vossos negócios, nas amizades das horas de lazer, e no casamento, que todas as 

relações sociais que tiverdes sejam empreendidas com fervorosa e humilde oração. Mostrareis assim que 

honrais a Deus e Deus vos honrará a vós”. 
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Compromisso 

cristão 

no âmbito 

espiritual 

Convicção, vontade, decisão e 

a disciplina efetiva em relação 

ao ideal ético de liberdade, 

determinado por Deus quanto 

à saúde espiritual – amor, 

comunhão, obediência e 

serviço. Inclui ao mesmo 

tempo a abstenção absoluta 

daquilo que é proibido ou 

prejudicial ao bem-estar 

espiritual, e a prática equili-

brada quanto ao que é benéfico 

para tal âmbito da integralida-

de humana. 

Viver de acordo com as Leis de Desenvolvi-

mento do Caráter Moral: 

a) Crescer no amor a Deus e ao próximo
207

; 

b) Praticar a comunhão diária com Deus por 

meio do estudo das escrituras, da oração e da 

reflexão quanto ao plano redentivo
208

; 

c) Obedecer à Lei Moral de Deus estampada 

nos Dez Mandamentos; “Ora, a lei dos dez 

mandamentos é o grande padrão moral da 

justiça no Céu e sobre a Terra. Essa grande lei 

é o fundamento de todas as leis, para todas as 

nações e todas as famílias”
209

. 

d) Praticar o serviço abnegado a Deus e aos 

seres humanos.
210 

Compromisso  

cristão  

no âmbito da 

Integralidade 

Convicção, vontade, decisão e 

a disciplina efetiva em relação 

ao ideal ético de liberdade 

cristã, determinado por Deus 

quanto à saúde integral – 

corpo, mente e espírito. 

Inclui ao mesmo tempo a 

abstenção absoluta daquilo que 

é proibido ou prejudicial ao 

bem-estar integral, e a prática 

equilibrada quanto ao que é 

benéfico para a integralidade 

humana. 

Viver ao mesmo tempo em conformidade com 

as Leis Naturais, Leis da Consciência Humana 

e Leis de Desenvolvimento do Caráter Moral, 

acima já pontuadas. Isso implica, respectiva-

mente, adotar um estilo de vida consciente, 

disciplinado e integral, servindo a Deus e aos 

demais seres humanos, buscando, assim, tanto 

quanto possível, responder positivamente a 

Deus em Seu processo redentivo de 

restauração da liberdade plena. Nesse sentido, 

ela afirma: “A verdadeira religião leva o 

homem à harmonia com as leis de Deus – 

físicas, mentais e morais”
211

. 

 

                                                 
207

 Conf. WHITE, Ellen G. Olhando Para o Alto – Meditações Matinais 1983. 1. ed. Santo André-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1983, p. 168: “Todo cristão que é realmente um cristão deve crescer. Deve 

constantemente crescer em sabedoria e conhecimento. Dia após dia deve aproximar-se mais da plena estatura 

de um homem em Cristo Jesus. A fim de ser um seguidor do Mestre, ele deve crescer. Deve avançar para uma 

mais profunda apreciação do amor de Deus e um conhecimento mais claro de Sua vontade”. 

208
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1985, p. 102: “Coisa alguma é mais necessária na obra do que os resultados práticos da 

comunhão com Deus. Devemos mostrar por nossa vida diária que temos paz e descanso em Deus. Sua paz no 

coração refletir-se-á no semblante. Dará à voz um poder persuasivo. A comunhão com Deus comunicará 

elevação moral ao caráter e a todo o procedimento. Os homens observarão, como no caso dos primeiros 

discípulos, que estivemos com Jesus [...]. A comunhão com Deus mediante a oração e o estudo de Sua Palavra 

não deve ser negligenciada, pois aí é que está a fonte de seu poder”. 

209
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Na obra Cristo Triunfante – Meditações Matinais 2002, p. 59. 

210
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 16: “A lei do amor pede a 

consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes”. Cabe esclarecer que o 

termo “alma” nos escritos da autora tem o sentido de “mente”, a dimensão racional do ser consciente. 

211
 A obra WHITE, Ellen G. Cuidado de Deus – Meditações Matinais 1995. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1995, p. 328. 
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Em resumo, para Ellen White o compromisso cristão não é meramente uma teoria, 

mas é algo real que envolve a integralidade humana, e por isso abarca ao mesmo tempo a 

convicção, a vontade, a decisão consciente e a atitude prática incondicional do indivíduo em 

servir a Deus e a seu semelhante. É um princípio que tem no amor seu motivo, na gratidão 

seu estímulo e no serviço seu objetivo. Quando examinado mais profundamente em seus 

escritos, é achado como o princípio mais proeminente da ética da liberdade, que por sua vez 

relaciona esta à perspectiva da responsabilidade quanto à integralidade própria e das demais 

criaturas. 

Essa ética, conforme se viu, implica abstenção absoluta daquilo que é proibido ou 

prejudicial, e a prática comedida daquilo que é benéfico à integralidade existencial já referida. 

É o compromisso ético “da”, “com” e “para” a liberdade, que na perspectiva da autora não 

podia ser pensada fora do âmbito das integralidades Divina, Humana e Salvífica. É um 

modelo de ética cristã que orienta a realização da liberdade, de forma benéfica, na vida do 

indivíduo e daqueles com quem convive. 

Sendo um princípio de tamanha importância, o compromisso cristão é o quarto 

elemento visualizado na cadeia temática que se observa na teologia da autora como 

referencial essencial de compreensão do tema da liberdade cristã. É o segundo fruto da 

liberdade (já que o primeiro é a gratidão), e que se coloca como elemento intermediário e de 

ligação entre a própria gratidão (evidência do amor-resposta) e o serviço (testemunho do 

amor-resposta). É elemento a priori subjetivo (situa-se no âmbito da convicção, vontade e 

decisão consciente), mas que transpõe o limite da subjetividade para se objetivar no 

permanente testemunho de um estilo de vida peculiar, de fato coerente com o modelo de 

liberdade segundo proposto pelo Cristo. Leva a um estilo de vida marcado pela 

experimentação e testemunho das Leis de orientação e preservação da liberdade, e cuja 

expressão máxima se encontra na vocação ao serviço abnegado, tema que será objeto de 

exame no item seguinte.  

 

 

5 O SERVIÇO ABNEGADO 

 

 

Para Ellen White, Deus redime “para” a liberdade e continua redimindo “por meio” 

dela. E o serviço cristão em liberdade é a forma de realizar tal redenção, plenificando tal 
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liberdade à medida que desenvolve o caráter do ser liberto na prática do serviço.
212

 Assim, o 

ser redimido é vocacionado pela liberdade em Cristo a se comprometer com o serviço na 

forma dita “abnegada”. Por serviço abnegado ela entendia ser a permanente prática 

desinteressada do bem, segundo o padrão bíblico, em prol de qualquer ser necessitado, em 

qualquer tempo e lugar, respondendo a suas necessidades na medida das contingências de sua 

integralidade, sem interesse ou espera de retribuição. O serviço assim pensado não seria meio 

de se conseguir algo, mas a resposta natural de amor e gratidão pela liberdade já desfrutada 

em Cristo. 

O serviço abnegado é a dedicação efetiva, incondicional e desinteressada do ser livre a 

Deus e às suas criaturas (abrange toda a criação), sendo tal tipo de serviço o ponto de chegada 

da sua cadeia temática essencial para compreensão do tema da liberdade cristã. Para a autora, 

o indivíduo que aceita a redenção em Cristo se sente livre e, sendo grato por tal liberdade, será 

levado por seu estado de espírito ao compromisso de liberdade com o serviço abnegado a 

Deus e ao próximo. Por isso, sua perspectiva é de que “o serviço é um estilo de vida, e não 

apenas um conceito”
213

. Vivenciar tal postura proporciona ao ser criado o conhecimento e a 

experiência vívida da redenção em Cristo, habilitando-o para o serviço cada vez mais efetivo 

em favor de outros, os quais, uma vez transformados, também se tornarão agentes da 

multiplicação do evangelho transformador.
214

 

Quem assim vive em liberdade é considerado um “servo”, um termo que nos escritos 

da autora aparece como equivalente à expressão “discípulo fiel e dedicado”
215

, e que encontra 

correspondente em teologias posteriores, a exemplo de Karl Barth, que chama o servo de 

                                                 
212

 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 115:“Aquele que se coloca sem reserva sob a guia do Espírito 

de Deus descobrirá que sua mente se expande e se desenvolve. Obtém, no serviço de Deus, uma educação que 

não é unilateral e deficiente, nem forma um caráter unilateral, mas uma educação simétrica e cabal. Fraquezas 

que se têm manifestado em uma vontade vacilante e caráter fraco são vencidas, pois a contínua devoção e 

piedade levam o homem a tão íntima relação com Cristo que ele adquire a mente de Cristo”. 

213
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 215. 

214
 Ibid., p. 214, afirma tal realidade ao pontuar que “nas palavras de Ellen White, „os seguidores de Cristo foram 

redimidos para ser úteis ao próximo‟. Isso significa que a salvação do ser humano não se limita a uma ação em 

favor apenas do sujeito remido, mas também visa alcançar o outro mediante este que foi remido”. 

215
 Para a autora, não existe terreno neutro no âmbito dos pensamentos, palavras e atitudes humanas. Toda pessoa 

é um servo, restando a cada um examinar-se a si mesmo e se perguntar se sua vida testemunha estar servindo a 

Deus ou não. Conf. se pontuou em WHITE, Ellen G. Mensagens aos Jovens. Tradução de Isolina A. 

Waldvogel e Luiz Waldvogel. 13. ed. 1.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 229: “O 

nome „servo‟ se aplica a todo homem; pois somos todos servos, e bom é que observemos o molde a que nos 

estamos conformando. É o molde da infidelidade, ou da fidelidade?” 
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“despenseiro da graça”
216

. O ato de servir, não é considerado pelo próprio servo uma 

obrigação, tampouco uma opção, mas um impulso irresistível em responder ao amor de Deus 

e à necessidade de Suas criaturas.
217

 O serviço é uma característica marcante, embora não 

automática, do cristão verdadeiramente livre em Cristo. Ambos, liberdade e serviço, são 

elementos inseparáveis na vida do cristão. Enquanto a liberdade cristã é também a vocação 

para o serviço, este último é a liberdade se realizando na prática.  

Na teologia Whiteana, o serviço cristão se apresenta com características muito 

próprias. Essas lhe atribuem natureza religiosa e contornos éticos distintos dos demais 

modelos de serviços, costumeiramente propostos por teorias de matrizes econômica, política, 

social e puramente filosóficas, dentre outras.
218

 A perspectiva da autora apresenta-se na via 

oposta aos demais modelos modernos que justificam e caracterizam o serviço. Para ela, o 

modelo cristão do servir se caracteriza pela dependência, espontaneidade, abnegação, 

motivação, incondicionalidade, sensibilidade, atenção, perseverança e permanência, 

excelência e urgência. No quadro a seguir, procurou-se o detalhamento de alguns exemplos de 

tais caracterizações que são recorrentes nos escritos da autora: 

 

Tabela 16 – Caracterizações do serviço cristão na perspectiva Whiteana 

Características Perspectivas 

Dependência:Caracteriza-se 

como dependente o serviço 

cuja realização é feita 

peloservo que tem plena 

 “Refugiem-se em Jesus Cristo e, em fé, entrem em um firme 

concerto com Ele, para amá-lo e servi-lo.”
219 

 “O Espírito Santo levará as habilidades confiadas por Deus ao 

serviço de Cristo, e moldará e aperfeiçoará o instrumento 

                                                 
216

 BARTH, Karl. O Pai Nosso: a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Tradução do original alemão por 

Josef Blunstein. São Paulo: Fonte Editorial, 2009, p. 59, pontua que o cristão “deve ser um servidor, um 

despenseiro de Tua graça [Deus]; que ele está a Teu serviço e ao serviço dos outros, e daqueles que estão 

particularmente ameaçados pela fome, pela morte e pela precariedade da condição humana; que todos estes 

reencontrem irmãos e irmãs que têm olhos e ouvidos abertos, e que se sintam obrigados a seu respeito”. 

217
 Conf. WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. II. Tradução de César Luís Pagani. 1. ed. 2.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 170, é o amor que torna possível ao servo desprender-se de 

qualquer tipo de apego a valores meramente materiais, buscando influenciar a tantos quantos possa a fim de 

também viverem em liberdade no serviço de Cristo. Nesse sentido, ela afirma: “Tal amor precisa habitar-lhe o 

coração, para que possam estar preparados para dar os tesouros e honras deste mundo, se desse modo puderem 

influenciar uma pessoa a envolver-se no serviço de Cristo”. 

218
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 225, comenta, nesse sentido, que “Diferentemente da tendência da 

época de dividir as ações entre seculares e religiosas, White procura ver as ações e realidades humanas da 

perspectiva do amor-serviço de Deus, a Deus e ao próximo. Sua proposta é, então, entre o serviço cristão e o 

não cristão; ela defende o serviço de caráter genuíno, motivado pelo amor e com caráter redentivo”. 

219
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Youth‟s 

Instructor, 5 de julho de 1894, intitulado “It is not Safe”. (grifos acrescidos) 
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consci-ência quanto à sua 

dependên-cia de Deus, 

agindo de forma vinculada e 

por isso submissa a Ele em 

todas as etapas do servir. 

humano segundo o Modelo Divino, conforme deseje fervorosa-

mente transformação.”
220 

 “Negligenciais, até certo ponto, a necessidade de ter sempre 

convosco uma influência divina. Isto é positivamente necessário 

ao fazer o serviço de Deus [...]. Necessitais constantemente de 

nutrir humildade de espírito, e o sentimento de dependên-

cia.”
221 

Espontaneidade:Caracteriza-

se como espontâ-neo o 

serviço cuja realização se faz 

peloservo baseando-se em 

sua própria vontade, 

consciente e livre, e por isso 

voluntária, sem imposição de 

consciência em qualquer das 

etapas do servir. 

  “Em assuntos concernentes ao reino de Deus, não é permitido 

obrigar ou forçar a consciência. Não haverá derramamento de 

sangue, não se empregará a força física, nenhuma prisão será 

aberta para encarcerar alguém que não escolha o reino de Deus 

e sua justiça. Cristo só aceitará o serviço voluntário do 

coração que foi santificado através da verdade.”
222 

 “Ele não admite rival na alma, nem aceita serviço parcial; 

deseja somente serviço voluntário, voluntária entrega do 

coração constrangido pelo amor.”
223 

Abnegação: Caracteriza-se 

como abnegado o serviço 

cuja realização é feita 

peloservo em atitude de 

humilda-de e sacrifício dos 

interesses e conveniências 

próprios em todas as etapas 

do servir.
224 

 “Devemos seguir a Jesus na senda da abnegação e do 

sacrifício próprio. Não devemos escolher o caminho mais 

fácil.”
225 

 “Abnegação é fazer o bem aos outros quando a inclinação o 

levaria a servir e a agradar a si mesmo.”
226 

 “Quem olha continuamente para Jesus verá o Seu abnegado 

amor e profunda humildade, e seguirá seu exemplo.”
227 

 “O que serve será humilde, e, fazendo isso, será colocado 

onde o Senhor pode honrá-lo seguramente, porque tem o 

Espírito de Cristo.”
228 

                                                 
220

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007.Disponível no periódico The Youth‟s 

Instructor, 5 de julho de 1894, intitulado “It is not Safe”. (grifos acrescidos) 

221
 WHITE, Ellen G. Obreiros Evangélicos. Tradução de Isolina Avelino Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1993, p. 319. (grifos acrescidos) 

222
 Conf. acervo WHITE, 2007 op. cit. Disponível no periódico The Review and Herald, 26 de março de 1895, 

intitulado “God‟s Will to Be Done on Earth”. (grifos acrescidos) 

223
 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 541. (grifos acrescidos) 

224
 Conf. acervo WHITE, , ibid., no periódico The Review and Herald, 27 de março de 1900, intitulado “He That 

Loveth Not His Brother Abideth in Death”, a autora pontua: “O espírito de abnegação está se tornando coisa 

rara”.(grifos acrescidos) 

225
 WHITE, 2007, op. cit.,disponível no periódico The Signs of the Times, 28 de março de 1892, intitulado 

“Tribulation Worketh Patience”. (grifos acrescidos) 

226
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. IV. Tradução de A. G. Brito. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 521. (grifos acrescidos) 

227
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. V. Tradução de César L. Pagani. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 174-175. 

228
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit.,disponível no periódico Review and Herald, 4 de novembro de 1902, 

intitulado “If Ye Know These Things, Happy Are Ye if Ye Do Them”. (grifos acrescidos) 
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Motivação:Caracteriza-se 

como motivado o serviço 

cuja realização é feita 

peloservo estando 

estimulado, devida e 

equilibradamente, pelo amor 

a Deus e ao próximo, em 

todas as etapas do servir. 

 “Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço 

– o “Amas-Me?” João 21:17. Esta é a qualificação essencial. 

Mesmo que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de 

Cristo ele não seria um fiel pastor do rebanho de Deus. [...] sem 

o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um 

fracasso [...]. O amor de Cristo não é um sentimento volúvel, 

mas um princípio vivo, o qual se manifesta como um poder 

permanente no coração.”
229 

 “Em vista do que Cristo tem feito por nós e do que sofreu pelos 

pecadores, deveríamos, além do puro e desinteressado 

amorpelos seres humanos, imitar Seu exemplo no sacrifício 

dos próprios interesses e conveniências pelo bem de outros.”
230 

Incondicionalidade: 

Caracteriza-se como incondi-

cional o serviço cuja realiza-

ção é feita peloservo de 

maneira fiel, independente-

mente dos desafios decorren-

tes das condições circunstan-

ciais limitativas de tempo e 

de espaço a que está sujeito o 

servo em todas as etapas do 

servir. 

 “Quando as almas são convertidas à verdade, devem ser 

instruídas acerca do que Cristo espera delas no serviço vivo e 

incondicional – que Ele as convida a ser obreiras em sua vinha 

moral.”
231 

 “Deus deseja que trabalhem em Sua causa homens cujo coração 

seja tão verdadeiro quanto o aço, e que permaneçam firmes na 

integridade, inamovíveis pelas circunstâncias. Em meio à 

provação e tristeza eles são exatamente o que eram quando suas 

perspectivas estavam bem iluminadas pela esperança, e quando 

seu ambiente exterior era exatamente o que desejavam.”
232 

Sensibilidade: Caracteriza-se 

como sensível o serviço cuja 

realização é feita peloservo 

de maneira atenta, cuidadosa, 

bondosa e afetuo-sa, 

relacionando-se de forma 

integral com as pessoas ser-

vidas, e demonstrando sensi-

bilidade até mesmo às peque-

nas contingências de sua 

respectiva integralidade em 

todas as etapas do servir. 

  “É a atenção conscienciosa ao que o mundo chama „coisas 

pequenas‟ que faz a grande beleza e o êxito da vida. Pequenos 

atos de caridade, palavrinhas de bondade, pequenos atos de 

abnegação, o sábio emprego de pequenas oportunidades, 

diligente cultivo dos talentos pequeninos, fazem grandes os 

homens à vista de Deus.”
233 

 “Nossa vida deve ser consagrada ao bem e à felicidade dos 

outros, como foi a de nosso Salvador. Devemos esquecer-nos 

a nós mesmos, sempre à espreita de oportunidades – mesmo em 

coisas pequeninas – para mostrar gratidão pelos favores 

recebidos de outros, e estar atentos para observar 

oportunidades para animar outros, confortando-os em suas 

tristezas e aliviando-lhes as cargas por mostras de terna 

bondade epequenos atos de amor. Essas atenciosas cortesias 

que, iniciando-se em nossa família, estendem-se até fora do 
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círculo familiar, ajudam a tornar a soma da vida feliz; e a 

negligência desses pequeninos atos perfaz a soma das tristezas e 

amarguras da vida.”
234 

Atenção: Caracteriza-se co-

mo atento o serviço cuja 

realização é feita peloservo 

de maneira vigilante, sempre 

com o cuidado de não preju-

dicar o ser servido, mas antes 

certificando-se de que o ser-

viço resultará em bênçãos 

para seu destinatário, em 

todas as etapas do servir. 

 “De maneira nenhuma tornemos a estrada de outros fatigados 

viajantes mais penosa aumentando-lhes os erros, e assentando-

nos em juízo quanto a suas ações. Deus nos ajude, para que 

falemos palavras de conforto e esperança e coragem para 

alegrar a vida do solitário, do abatido, do errante.”
235 

 “Lembrai-vos de que todos têm provações duras de suportar, 

tentações difíceis de resistir, e está em vossas mãos fazer 

qualquer coisa para aliviar esses fardos.”
236 

Perseverança e Permanên-

cia:Caracteriza-se como per-

severante e permanente o 

serviço cuja realização é feita 

peloservo com o duplo e 

respectivo propósito de per-

severança quanto ao servir, e 

permanência quanto aos re-

sultados do servir, para tanto 

resistindo e superando os 

obstáculos mais adversos que 

ocorrem em todas as etapas 

do servir. 

 “Quem com amor a Deus e ao próximo se esforça por ajudar 

outros é que se torna firme, forte, estável na verdade. O 

verdadeiro cristão trabalha para Deus, não por impulso, 

mas por princípio; não um dia ou um mês, mas toda a 

vida.”
237 

 “Prossegui em vosso trabalho como quem tem um sagrado 

dever a cumprir. Quando fordes criticados, agi como se não 

ouvísseis. Vosso coração pode ser magoado, no entanto, não 

deixeis que isso vos desvie de vossa obra. Dedicai vosso tempo 

e atenção a questões de interesse eterno.”
238 

 “Não somos compreendidos pelo mundo, e nunca o seremos, 

porém, não devemos permitir que isso nos desanime. Não 

devemos olhar às aparências atuais, nem nos irritar ao sermos 

julgados de maneira equivocada, mas devemos aproveitar toda 

oportunidade de fazer o bem.”
239 

Excelência: Caracteriza-se 

como excelente o serviço 

cuja realização é feita 

 “Deus requer nosso ser inteiro em Seu serviço. Nenhuma 

reserva deve ser feita.”
240 

 “Faze um pacto com Deus para te entregares a ti mesmo e a 
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peloservo de maneira 

diligente, com emprego do 

melhor das faculdades físicas, 

mentais e espirituais que lhe 

foram dotadas por Deus. 

Emprega sua própria 

integralidade, em toda a sua 

potencialidade, com vistas a 

beneficiar ao máximo as 

mesmas faculda-des que 

compõem a integrali-dade do 

ser servido, agindo assim em 

todas as etapas do servir. 

todas as tuas forças a Seu serviço.”
241 

 “E não é suficiente apenas se render, mas devemos nos apegar a 

Jesus, tê-lo em nossa vida e trabalhar por Ele com toda a força 

de nosso ser.”
242 

 “Têm geralmente os servos a disposição de fazer quanto é 

possível? [...] A coisa essencial para o trabalho bem-sucedido é 

o conhecimento de Cristo; pois o mesmo proporcionará sãos 

princípios de justiça, comunicará um nobre e abnegado 

espírito, como o de nosso Salvador, a quem professamos servir. 

Fidelidade, economia, cuidado, perfeição, devem 

caracterizar toda a nossa obra, seja onde for que estejamos 

– quer na cozinha, quer na oficina, na redação como no 

hospital, no colégio ou onde quer que nos achemos postados na 

obra do Senhor. „Quem é fiel no mínimo, também é fiel no 

muito; quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito.‟ 

Luc. 16:10.”
243 

Urgência:Caracteriza-se co-

mo urgente o serviço cuja 

realização é feita peloservo 

com prudente senso de pressa 

quanto à sua necessidade 

emergencial, tanto em rela-

ção a si mesmo enquanto 

servidor quanto em relação 

ao próximo enquanto ser 

servido, preocupando-se de 

que nenhuma oportunidade 

presente seja protelada para o 

amanhã, em qualquer das 

etapas e formas do servir. 

 “Não olhes para o futuro como sendo o tempo mais 

conveniente, quando o levar a cruz será mais leve, quando as 

inclinações do coração carnal serão dominadas com menos 

esforço. [...] Hoje deves ocupar-te no trabalho, outro dia 

poderá ser muito tarde.”
244 

 “Devemos começar cada dia como se fosse o último que 

devemos passar na Terra, e, continuando em oração, vivamos 

de tal maneira que possamos pedir a Deus que Se aproxime 

para abençoar nossos esforços e influências.”
245 

 “Não negligenciemos nenhuma oportunidade que, se 

aproveitada, nos tornaria mais úteis no serviço de Deus.”
246 

 “Quer tenhamos à nossa frente um ano, ou cinco ou dez, 

devemos ser hoje fiéis ao nosso legado. Devemos cumprir os 

deveres de cada dia tão fielmente como se fosse este nosso 

último dia. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se 

esperamos em ociosidade. A cada homem deu Ele sua obra, e 
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espera que cada qual faça com fidelidade a parte que lhe 

compete.”
247 

 

 Para Ellen White, são as características acima, fundamentadas no amor de Cristo, que 

tornam o serviço reconhecido como “cristão” e por isso distinto em relação aos demais 

modelos de serviço não fundamentados na proposta bíblica. A autora insistia em que os 

seguidores do Cristo devem ser reconhecidos por um estilo de vida comprometido com o 

bem-estar integral de toda a humanidade, servindo-a na forma caracterizadamente cristã.
248

 E 

sua afirmação recorrente de tal caracterização, como um diferencial positivo em favor do 

cristianismo, não continha em si nenhuma intenção de desprezo, depreciação ou intolerância 

em relação aos demais modelos. Antes, objetivava servir-lhes como proposta alternativa para 

o viver mais pleno (em felicidade, paz e esperança), num modelo de liberdade que realmente 

se mostre capaz de atender aos reclamos da existencialidade vista em sua integralidade. Sua 

proposta distintiva da liberdade cristã tem caráter atrativo e não combativo. O serviço 

realizado em tais características não despreza, importa-se; não espera receber, oferece; não 

espera vir, sai em busca; não separa, une; não odeia, ama. 

Compreendidas as características do serviço cristão na perspectiva de Ellen White, 

conforme aparecem no quadro acima, cabe mencionar ainda o que se entende como sendo as 

três realidades elementares do serviço cristão, possíveis de serem inferidas em seus escritos. 

Essas realidades são diretrizes gerais que, aplicadas às características que já mencionadas, dão 

uma ideia mais clara dos contornos do serviço cristão na perspectiva da autora. A primeira 

diretriz aponta para a ideia de haver única hipótese de escusa para cada dimensão do serviço; 

a segunda diz respeito à afirmação de haver importante e necessária relação entre meios e fins 
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na realização do serviço; e a terceira parte do reconhecimento de não haver cristianismo sem 

serviço abnegado. Adiante se fará uma breve abordagem de tais diretivas.  

 

1.ª Há uma única hipótese de escusa para cada dimensão do serviço 

 

Segundo a perspectiva Whiteana de liberdade, o serviço cristão tem uma dupla 

dimensão que o projeta verticalmente a Deus, e horizontalmente aos demais seres criados, 

conforme se verá mais detalhadamente no capítulo seguinte. No entanto, deve-se adiantar que, 

para ela, há uma única hipótese que justifica a escusa do serviço cristão em relação a cada 

uma dessas dimensões (Deus e a humanidade).  

A única hipótese admitida para justificar a escusa do serviço a Deus é a ausência 

absoluta de liberdade por parte do ser humano que não está em condições de servi-Lo 

livremente. Isso apenas ocorre na hipótese do ser humano não ter consciência quanto aos 

deveres decorrentes das realidades espirituais nas quais está envolvido no conflito entre o bem 

e o mal, não tendo sido ainda alcançado pela liberdade em Cristo.
249

 Tal condição, no entanto, 

não pode ser voluntária, pois nesse caso se estaria diante da recusa de liberdade, o que torna o 

ser que a recusa responsável pela rejeição dessa liberdade.
250

 

Já quanto ao serviço à humanidade em geral, a única hipótese que a autora admite para o 

cristão se escusar em servir é a oposição de consciência, quando esta última se mostrar santificada. 

É a hipótese em que o serviço pedido, requerido ou exigido do ser livre em Cristo se contrapuser 

diretamente a um claro mandamento de Deus em sua Palavra, significado pela autora com a 
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expressão “assim diz o Senhor”
251

. Para ela, uma consciência de fato cristã não admite serviço 

contrário aos postulados da Palavra.
252

 Entendia ela que a escusa de consciência é uma forma 

coerente de se abster de servir quando o serviço coloca a razão humana santificada em 

conflito com o que se crê ser o correto, segundo o conhecimento recebido da Palavra de Deus. 

Essa posição pode ser notada também na Teologia Barthiana.
253

 

Em ambas as hipóteses a escusa se fundamenta no fato de que, para ser considerado 

cristão, e por isso aceitável a Deus, o serviço deve ser consciente, livre, coerente com a Bíblia, 

e motivado pelo amor. 

 

2.ª A relação entre meios e fins  

 

Para Ellen White, há uma importante e necessária relação entre meios e fins na 

realização do serviço cristão. Essa relação deve se apresentar sempre de forma coerente, não 

contraditória, devidamente fundamentada quanto aos motivos, meios e aos objetivos, sem o 

quenão se deve considerar o serviço de fato cristão. Essa postura da autora interpela muitas das 

ideologias do (pós) modernismo ao propor que, em matéria de serviço cristão, não cabe aplicar 

o empobrecido raciocínio de que “os fins éticos se justificam pelo emprego de meios não 
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éticos” para se concretizarem. Por isso, em seus escritos ela fala de “obras de justiça”, 

classificando nessa abordagem apenas o serviço cristão cuja intenção do agente, os meios 

empregados e os resultados alcançados sejam pertinentes ao disposto na bíblia quanto ao tema. 

Para que o serviço seja considerado de fato cristão, os meios e os fins devem ser 

coerentemente fundamentados nos valores e princípios da Palavra, sendo assim motivado, 

objetivado e realizado em absoluta coerência com ela. Se assim o for, o resultado será de fato o 

serviço cristão. Não basta o serviço ser bem intencionado, deve se valer em sua realização de 

práticas fundamentadamente bíblicas para que seus motivos sejam validados. Da mesma forma, 

não basta o serviço ser apenas bem praticado, se seus motivos e objetivos não se conformarem 

à ética bíblica.
254

 Também não se mede o êxito do servir apenas por seu resultado.
255

 Essa 

perspectiva elimina a hipótese de aceitar como cristão qualquer serviço forçado, interesseiro, 

manipulado, ou até mesmo despropositado. O modelo proposto é a abnegação e a observação da 

ética da Palavra, evitando que o egoísmo e a justiça própria maculem a realização da liberdade que 

ocorre no servir de forma considerada digna.
256

 

A liberdade deve estar presente de forma real no serviço, já que este é um desdobramento 

lógico daquela. Para isso, os meios devem ser coerentemente compatíveis com os fins, e ambos 

fundamentados no “assim diz o Senhor”
257

. Desta forma, a autora não aceitava a ideia de que a 

religião fosse usada para forçar a consciência de quem que fosse, ainda que supostamente para o 

serviço. Para ela, definitivamente, fins éticos não se justificam por meios não éticos, já que todos os 

atos humanos são avaliados por Deus de acordo com os motivos, as intenções e os meios 
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empregados por seus agentes realizadores.
258

Em sua perspectiva, os fins e os meios devem 

celebrar a liberdade cristã, sendo a expressão autêntica de uma vida transformada por ela, e que não 

mede esforços para libertar a outros de maneira ética, já que todo verdadeiro servo foi assim liberto e 

almeja fazê-lo em favor de outros. Veja-se seu pronunciamento a respeito: 

 

Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-Lo. Satanás, e 

homens movidos por seu espírito, é que buscam forçar a consciência. Sob 

pretendido zelo pela justiça, homens aliados a anjos maus infligem sofrimento 

aos semelhantes, a fim de os converter a suas ideias religiosas; mas Cristo está 

sempre mostrando misericórdia, sempre procurando conquistar mediante a 

revelação de Seu amor. Não pode admitir rival na alma, nem aceita serviço 

parcial; mas deseja apenas o serviço voluntário, a espontânea entrega do coração 

constrangido pelo amor. Não há mais conclusiva prova de possuirmos o espírito 

de Satanás, do que a disposição de causar dano e destruir aos que não apreciam 

nossa obra, ou procedem em contrário a nossas ideias.
259 

 

Qualquer serviço forçado decorre da tirania, e a partir dela produz medo, ódio ou interesse, 

que, embora possam servir aos interesses pessoais e outras conveniências circunstanciais de interesse 

dos manipuladores, não servem à verdadeira liberdade em Cristo. Tais posturas oprimem o próprio 

servo e comprometem o serviço realizado, já não mais em liberdade, mas em opressão que 

influenciará negativamente também aqueles que deveriam ser servidos “em” liberdade e trazidos 

“para” ela. Por isso, o serviço cristão demanda o servir em real liberdade, a qual pressupõe a 

coerente adequação entre meios e fins em sua realização. 

 

3.ª Não há cristianismo sem serviço 

 

A terceira ideia que a autora toma como diretriz para compreensão das características 

do serviço cristão é a perspectiva de que não há vida cristã que seja destituída de serviço. 
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Nesse sentido, ela pontua que “o seguidor de Cristo não deve viver para si mesmo. Quem 

procede desse modo não é cristão. Não foi criado de novo em Cristo Jesus”
260

. Duro quanto 

possa parecer, a autora propõe que qualquer estilo de vida que, mesmo dito cristão, não for de 

fato uma vida de serviço a Deus e ao próximo, não é considerada uma vida verdadeiramente 

cristã. Em sua perspectiva, não há liberdade que seja de fato cristã se não houver como sua 

marca um permanente dedicar-se em amor ao serviço de Deus e de suas criaturas. O cristão 

não pode e não deve permanecer passivo, recusando-se ao serviço, frente à realidade da 

miséria humana. Tal postura não é viver em liberdade cristã. Nesse sentido, ela registra uma 

pergunta retórica: “Como podemos nos satisfazer, diante de toda a miséria e aflição que existe 

à nossa volta?”
261

 A recusa em aceitar um cristianismo passivo frente às necessidades 

humanas a leva a registrar em seus escritos duras advertências a distintos destinatários: 

 

 

Tabela 17 – Advertências acerca da omissão quanto ao serviço cristão  

Destinatários Críticas 

Aos cristãos de modo 

geral 

 “A vida não nos foi dada para ser vivida em ociosidade nem em 

satisfação egoísta.”
262 

  “Não há lugar para a ociosidade na vida cristã.”
263 

 “Nenhum ocioso é reconhecido como servo.”
264 

 “Não deveriam os cristãos anunciar a todo o mundo a alegria de servir a 

Cristo?”
265 
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À Igreja Cristã
266 

 “Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere 

de toda a igreja.”
267 

 “Deus exige que a igreja desperte de seu sono, e veja qual é a espécie de 

serviço dela requerido neste tempo de perigo.”
268 

Aos pais cristãos 

 “Não existe tempo agora para ser usado servindo ao eu na aquisição de 

posses para nós e para nossos filhos.”
269 

 “Milhares estão fazendo assim. Julgam assegurar a seus filhos os 

benefícios do evangelho, enquanto negam o espírito do mesmo. Mas 

isso não pode ser. Os que rejeitam o privilégio da associação com 

Cristo no serviço cristão rejeitam o único ensino que lhes dá habilitação 

para participar com Ele de Sua glória.”
270 

 “Quantos que foram dotados de talentos, influência e recursos têm 

perdido de vista o Modelo e seguido os padrões do mundo em lugar do 

exemplo de Cristo. Homens e mulheres que têm sido abençoados com 

abundância de dinheiro, com casas e terras, geralmente criam seus 

filhos para uma vida de ociosidade e condescendência egoísta. São 

assim tornados inúteis para esta vida e inabilitados para a vida futura, 

imortal. Cristo, em Sua vida, deu às pessoas um exemplo bem diferente. 

Em Sua juventude, trabalhou com Seu pai no ofício da carpintaria; mas 

os jovens de hoje são educados para crer que é o dinheiro que faz a 

pessoa. O resultado certo de uma educação assim é visto no 

orgulho, na vaidade, no amor aos prazeres, nas práticas 

pecaminosas que tanto prevalecem nesta época depravada.”
271 

Aos jovens cristãos 

 “Pergunto-vos, queridos jovens que professais fazer parte da milícia de 

Jesus Cristo, que combates haveis vós pelejado? Quais têm sido as 

vossas pelejas? Quando a Palavra de Deus vos tem revelado claramente 

a obra a fazer, tende-vos acaso recusado a isso pelo fato de não estar ela 
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em harmonia com vossa inclinação? Tem-vos a atração do mundo 

seduzido a afastar-vos do serviço de Cristo?”
272 

 “Se a juventude consagra entendimento e coração ao serviço do Senhor, 

poderá alcançar alta norma de eficiência e utilidade. Esta é a norma que 

Ele espera que os jovens atinjam. Fazer menos do que isso é recusar 

aproveitar o quanto possível as oportunidades concedidas por Deus. 

Isso será considerado traição a Deus – deixar de trabalhar para o 

bem da humanidade.”
273 

 

Em vista das pontuações apresentadas, infere-se, em resumo, que, na perspectiva da 

autora, o serviço é a realização exterior de uma genuína liberdade que primeiramente se 

realiza no ser interior do cristão.O serviço é o elemento que expressa essa liberdade, 

validando-a não meramente como uma forma de independência autônoma, mas como um 

estilo próprio de vida segundo o Evangelho Humanizador.
274

 É o viver em heteronomia em 

relação a Deus, que naturalmente se traduz na heteronomia em relação aos demais seres 

criados, compartilhando em ambas as dimensões as bênçãos restauradoras do caráter. Nesse 

sentido, pede-se a compreensão do leitor quanto à necessária repetição daquele que é, talvez, 

o seu texto mais veemente, capaz de resumir com êxito o seu pensamento quanto o roteiro 

examinado neste capítulo: 

 

Os que acalentam dúvidas [quanto a Deus, à Bíblia e o modelo de liberdade 

que apresentam] se vangloriam de sua independência mental; mas estão bem 

longe de possuir genuína independência. Têm a mente repleta de temor 

servil, com receio de serem ridicularizados por alguém tão fraco e superficial 

como eles mesmos. Isso é debilidade, e servirão sob o pior dos tiranos. 

Verdadeira liberdade e independência são encontradas no serviço de Deus. 

Este serviço não imporá sobre vós nenhuma restrição que não aumente a 

vossa felicidade. Obedecendo aos Seus reclamos, encontrareis tal paz, 

contentamento e prazer que nunca poderíeis desfrutar no caminho de 

desenfreada licenciosidade e pecado. Estudai então devidamente a natureza 

da liberdade que desejais. É ela a liberdade dos filhos de Deus, para serem 
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livres em Cristo Jesus? ou chamais liberdade à condescendência egoísta com 

paixões baixas? Tal liberdade conduz ao mais penoso remorso; é a 

escravidão mais cruel.
275 

 

Em síntese, neste terceiro capítulo procurou-se chamar atenção do leitor para o que se 

entende ser a perspectiva essencial e sistemática de Ellen White quanto ao tema da liberdade cristã. 

Considerando as realidades levantadas no primeiro capítulo quanto às experiências pessoais que 

mais impactaram a perspectiva de liberdade da autora, e considerando ainda as premissas gerais de 

seu pensamento teológico – fortemente marcado por uma cosmovisão integral de Deus, Homem e 

Redenção – conforme esboçado no segundo capítulo, foi possível mapear uma proposta de 

sistematização de seu pensamento quanto à liberdade e seus respectivos desdobramentos. Essa 

proposta, chamada de Teologia do Compromisso, visa facilitar ao leitor a compreensão acerca de 

como se pode estruturar tematicamente sua teologia da liberdade, uma de suas muitas abordagens 

no contexto de sua Teologia Integral. Para tanto, mostrou-se que a perspectiva de Ellen quanto à 

liberdade (em sentido amplo) pode ser pensada numa linha imaginária que começa com o tema da 

Redenção e termina com o tema do Serviço, sendo ambos intermediados pelos temas da liberdade 

(em sentido estrito), gratidão e compromisso, todos relacionados numa sequência lógica. 

Cada um desses temas é tratado, pela autora, de forma pontual em seus escritos e foram 

relacionados de maneira a estruturar sua perspectiva de liberdade. A redenção, ponto de partida, se 

define no contexto da realidade de uma criação literal originalmente perfeita, que veio a sofrer 

com a gravidade do pecado e as tristes consequências de seus desdobramentos, entre elas a 

ruína do ser humano e da liberdade. Tal situação motivou a intervenção de Deus para 

restauração de suas criaturas à condição originalmente planejada, inclusive no tocante à 

liberdade. 

A Liberdade, por sua vez, é pensada como sendo a libertação/livramento das restrições 

que impedem o ser humano de se realizar plenamente em seu potencial de viver em Cristo. 

Esse expediente ocorre aqui e agora por meio da graça, num processo gradual e contínuo de 

restauração do caráter e de crescimento na vida cristã, que culminará com a restauração final 

do ser redimido, em liberdade plena, por ocasião da volta de Cristo. 

A gratidão, fruto primário de tal liberdade, se vê como sendo o sentimento de 

contentamento integral do ser humano, resultante da aceitação da redenção Divina e da 

experimentação da alegria, paz e esperança que decorrem do viver de acordo com essa 
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condição. Esse estado produz no ser livre uma resposta de amor que se expressa na natural e 

permanente disposição para viver um estilo de vida cuja marca central é a responsabilidade, 

que tem no compromisso seu principal elemento expressivo. 

O compromisso, por sua vez, é a disposição em assumir responsabilidades como 

expressão de um princípio interior que tem no amor seu motivo, na gratidão seu estímulo e no 

serviço seu objetivo. Impele o ser livre a viver em conformidade com os reclamos de 

liberdade do Criador, expressos em suas leis (Naturais, da Consciência e do Desenvolvimento 

do Caráter), entendendo-as como concretização de valores e princípios, atemporais e 

aespaciais, necessários à plenificação da liberdade e realização da integralidade humana. 

Por fim, o serviço cristão, como ponto de chegada, se entende como a permanente 

prática desinteressada do bem segundo o padrão bíblico (caracterizado pela dependência, 

espontaneidade, abnegação, motivação, incondicionalidade, sensibilidade, atenção, 

perseverança e permanência, excelência e urgência). Tal serviço se realiza em prol de 

qualquer ser necessitado, em qualquer tempo e lugar, de maneira ética quanto aos meios e os 

fins, respondendo às suas necessidades na medida das contingências de sua integralidade, sem 

interesse nem espera de retribuição. 

O serviço, assim pensando, não seria meio de se conseguir algo, tampouco um fim em 

si mesmo, mas um compromisso natural de um coração grato e cheio de amor pela liberdade 

já desfrutada em Deus. Assim, os cinco temas que se mencionaram, dentre outros tantos que 

se observaram nos escritos de Ellen White, destacam-se como elementos principais 

relacionados numa cadeia temática lógica, essencial para a compreensão do tema da liberdade 

cristã. Apontam que, em sua perspectiva, o indivíduo que aceita a redenção em Cristo se sente 

livre, e, sendo grato por tal condição, é levado por seu estado de espírito ao compromisso de 

liberdade que se expressa no serviço abnegado a Deus e ao próximo. 

Desse roteiro, emerge o esboço de uma Teologia do Compromisso, que no conteúdo 

de seus escritos define sua perspectiva de liberdade cristã, ao mesmo tempo em que traça os 

contornos de realização dessa liberdade. Além disso, destaca o serviço cristão como a expressão 

visível desse modelo de excelência em liberdade na vida humana, apontando-o como critério 

prático essencial de realização legítima de tal liberdade. Esta abordagem, altamente valorizadora do 

servir, desafia o leitor a dar mais um passo no aprofundamento do sentido desse servir em seus 

escritos, abordagem que se chamará de Teologia do Discipulado, e que será objeto de 

empreendimento do próximo capítulo, constituindo-se na etapa final deste trabalho. 

 

 



CAPÍTULO IV – ELLEN G. WHITE E A DIMENSÃO DA CRUZ 

 

 

Ao iniciar a etapa final deste trabalho, é necessário e útil recapitular a trajetória lógica 

percorrida ao longo dele. Uma recordação do roteiro geral que se estudou, sem dúvida, 

contribui para a melhor compreensão do conteúdo a se apresentar como continuação e 

encerramento do raciocínio anterior.  

Para isso, é importante lembrar que o primeiro capítulo ocupou-se em mostrar quem 

foi Ellen White, os fatos pessoais e sociais que mais influenciaram sua perspectiva teológica 

da liberdade e a conveniência metodológica de se estudar seu pensamento numa perspectiva 

sistemática. O segundo capítulo, por sua vez, ocupou-se em mostrar quais as teologias 

protestantes que mais influenciaram seu pensamento, em que medida o fizeram e como ele foi 

desenvolvido após tais influências. O terceiro capítulo, na sequência, ocupou-se em mostrar 

os detalhamentos da perspectiva de liberdade da autora, sugerindo um esboço sistemático de 

seu próprio pensamento teológico, especificamente quanto ao referido tema. 

Do estudo desses três capítulos, algumas inferências notáveis puderam se destacar 

como elementos constituintes da perspectiva teológica de Ellen White quanto à liberdade. O 

estudo dos dois primeiros capítulos evidenciou que o pensamento da autora foi fortemente 

influenciado em quatro vertentes: sua própria espiritualidade vivenciada com Deus, o impacto 

das experiências sociais de seus dias, o conhecimento teológico que ela obteve – não somente, 

mas principalmente – nos estudos das obras de Lutero e de Wesley, e ainda o seu próprio 

estudo sistemático da Bíblia. Essas realidades fazem de sua perspectiva uma teologia peculiar, 

sugerindo sua sistematização em três linhas lógicas de compreensão, chamadas, neste 

trabalho, respectivamente, de Teologia Integral, Teologia do Compromisso e Teologia do 

Discipulado. 

A Teologia Integral, que se explicou em detalhes no segundo capítulo, é a perspectiva 

teológica geral da autora, apontando sua consideração detalhada do trinômio Deus, Homem e 

Plano da Salvação, cada qual visto em sua respectiva integralidade, e ao mesmo tempo combinado 

numa relação de inseparabilidade concreta e coerente. É a sua cosmovisão, sua concepção 

teológica mais ampla, a qual indica os principais conceitos que ela considerou e seus 

respectivos contornos hermenêuticos, por sua vez necessários à compreensão de suas 

inúmeras abordagens temáticas. É a partir desta visão geral que a autora desenvolve, dentre 

outros temas, sua perspectiva de liberdade. Ela começa nesta premissa e permanece com base nela 
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em toda a sua tratativa do tema, sem perder o sentido de cada um de seus elementos teológicos 

constitutivos. É o “background” teológico da autora, a partir do qual desenvolve incontáveis 

temáticas, a exemplo da liberdade. 

Já a Teologia do Compromisso, objeto de análise no capítulo anterior, é o detalhamento 

da perspectiva específica da liberdade cristã e seus desdobramentos, segundo o pensamento da 

autora. Realiza-se, por sua vez, à luz da referida Teologia Integral, resultando numa espécie 

de Teologia da Liberdade. Revisando o acervo de sua autoria, perceberam-se as possíveis 

conexões temáticas que possibilitam mapear sua linha central de desenvolvimento teológico 

quanto ao tema específico da liberdade, e a partir de tais análises foi possível verificar uma 

relação direta e contextual existente nos escritos da autora entre cinco temas principais, sendo eles: 

redenção, liberdade, gratidão, compromisso e serviço. Desse roteiro emerge o esboço de uma 

Teologia do Compromisso, que no conteúdo de seus escritos define sua perspectiva específica 

da liberdade cristã, ao mesmo tempo em que traça os contornos de realização dessa liberdade.  

Tal sistematização aponta que a perspectiva de Ellen quanto à liberdade (em sentido 

amplo) pode ser pensada numa linha imaginária que começa com o tema da Redenção e termina 

com o tema do Serviço, sendo ambos intermediados pelos temas da liberdade (em sentido estrito), 

gratidão e compromisso, todos relacionados numa sequência lógica linear. A autora trata cada um 

desses temas de forma pontual em seus escritos, e esses temas apontam que, em sua perspectiva, 

o indivíduo que aceita a redenção em Cristo se sente livre, e, sendo grato por tal condição, é 

levado por seu estado de espírito ao compromisso de liberdade que se expressa no serviço 

abnegado a Deus e ao próximo.  

Tal serviço, no entanto, para se considerar de fato cristão, precisa se caracterizar por: 

dependência, espontaneidade, abnegação, motivação, incondicionalidade, sensibilidade, 

atenção, perseverança e permanência, excelência e urgência. Além disso, sua realização 

precisa ocorrer em observância a três diretrizes gerais, sendo: as duas hipóteses únicas de 

escusa à sua prática; a relação entre meios e fins em sua realização; e a vontade e persistência 

no servir como critério de legitimação da liberdade cristã. A primeira premissa propõe que a 

omissão ao serviço apenas se justifique no caso de ignorância involuntária em relação ao 

chamado de Deus para servir em liberdade, e/ou no caso de oposição de consciência necessária 

em relação ao chamado de homens para servir de forma incompatível a um claro mandamento de 

Deus em sua Palavra. A segunda aponta que o servo precisa observar estritamente a necessária 

relação ética entre meios e fins na realização do serviço, enquanto a terceira estabelece que 

apenas o estilo de vida em que a prática do servir seja espontânea e permanentemente voltada 
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para Deus e o próximo legitima a existência como sendo, de fato, uma vida em liberdade 

cristã. 

Ao examinar a abordagem referida, nota-se que a temática do serviço recebe especial 

atenção por parte de Ellen White. Ela o destaca como elemento central em sua Teologia do 

Compromisso e o considera como a expressão visível do modelo cristão de excelência em 

liberdade na vida humana, apontando-o como critério prático essencial de realização legítima de tal 

liberdade. Esta abordagem, altamente valorizadora do servir, desafia seus leitores a darem mais um 

passo no aprofundamento do sentido e desdobramentos do tema em seus escritos. E considerando 

que o capítulo anterior se ocupou no estudo das características e diretrizes gerais do tema, neste 

capítulo o aprofundamento sugerido se dará a partir do exame daqueles que podem ser 

considerados os quatro pontos cardeais do serviço cristão na perspectiva da autora: seu 

fundamento, suas dimensões, seus resultados e seus desafios. Essa abordagem se chamará Teologia 

do Discipulado, sendo ela o sistema teológico que autentica sua perspectiva de liberdade à luz do 

Evento da Cruz, conforme se examinará adiante. 

 

 

1 O FUNDAMENTO DO SERVIÇO CRISTÃO: O AMOR E AS LEIS1 

 

 

Para Ellen White, o serviço cristão tem um único fundamento composto de duas 

realidades teológicas que se devem compreender à luz do Evento da Cruz: o amor e as leis. 

Ambas as realidades contribuem para a significação e realização do serviço cristão, à medida 

que o amor o motiva e as leis o orientam. Também ambas se mostram inseparáveis, já que as 

leis são a expressão do amor, enquanto o amor é a base essencial das leis. Ambos os temas, 

embora inseparavelmente relacionados em sua teologia, se examinarão adiante em etapas, 

com vistas a facilitar a compreensão por parte do leitor. 

                                                 
1
 Por razão de clareza didática, usar-se-á neste capítulo o termo “leis”, no plural, com referência às Leis de Deus 

para a humanidade, que, segundo a autora reúne: as leis de saúde, as leis da consciência humana (sentimento, 

convicção e razão) e as leis de desenvolvimento do caráter moral. Esse uso, portanto, significa todo o conjunto 

de princípios que ela julgava serem as verdades de Deus para seu tempo no tocante à restauração da 

integralidade humana, dos quais a Lei Moral (decálogo), embora seja parte essencial, não seria a única. Já o 

termo “lei”, no singular, se usará como equivalente ao uso das expressões “Lei de Deus”, “Lei Moral” e “Dez 

Mandamentos”, as quais aparecem com frequência e de forma intercambiável nos escritos da autora, aludindo  

ao decálogo em si. Outros usos dessa última forma podem-se ainda observar, conf. acervo WHITE, Ellen G. 

Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, 

USA: Ellen G. White State, 2007. No periódico The Review and Herald, 8 de março de 1870, intitulado “The 

Law of God”, a autora também se valeu, reiteradas vezes, da expressão “plataforma da verdade eterna” com 

sentido sinônimo à Lei Moral dos Dez Mandamentos. 
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1.1 O Amor 

 

 

Falar em amor pode parecer fantasioso, estranho ou até mesmo descabido para um 

trabalho acadêmico, dado o grau de complexidade – em especial a abstração e 

superficialidade – que o termo adquiriu no contexto sociocultural dos dias atuais. Mas nos 

escritos de Ellen White, o termo é esvaziado ao máximo de subjetividade à medida que ela lhe 

atribui sentido bíblico e prático, considerando-o um princípio ativo
2
, talvez no intuito de 

evitar a perpetuação de especulações ou confusões que são corriqueiras no uso de termos mais 

abstratos. Em seus escritos, o amor recebe tal grau de importância, que ela chega a apelar a 

“que todos sejam cheios do amor e da compaixão de Cristo, pois do contrário muitos jamais 

verão a Deus”
3
. 

Para a autora, o amor é o valor maior e mais excelente que dá sentido à existência 

humana, sendo inclusive a base essencial sobre a qual se apoia a liberdade e a felicidade.
4
 Por 

essa razão, ela o afirma como “um princípio permanente na alma”
5
. E como tal, não é 

meramente um sentimento, embora também o abarque.
6
 Em sua perspectiva, o amor é um 

valor que atribui qualidade aos sentimentos, às convicções, decisões e atitudes humanas, 

motivando-os e dotando-os de elevado sentido em sua realização. Esse amor é fruto da graça 

de Deus aceita no coração humano, de onde se produzem estímulos e motivações 

coerentemente dirigidos ao bem de si mesmo e de outros, segundo o padrão Divino.
7
 Assim 

                                                 
2
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 30 de abril de 1895, intitulado “Personal Piety Alone of Value”. 

3
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 8 de janeiro de 1895, intitulado “Followers of Christ 

Will Be Missionaries”. 

4
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 29 de março de 1906, intitulado “The Truth As It Is in 

Jesus”, no qual a autora pontua: “A pessoa que nutre o amor a Cristo é cheia de liberdade, luz e alegria”. 

5
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 30 de janeiro de 1900, intitulado “Christ or 

Barabbas?”. 

6
 Ibid., disponível no periódico Bible Training School, 1.º de agosto de 1912, intitulado “Are We in the Faith?”, 

no qual se lê: “Cultivemos a preciosa planta do amor, e deleitemo-nos em ajudar uns aos outros.” Esse texto 

evidencia que, para a autora, não existe amor em teoria, mas apenas amor em realidade, acontecendo na vida 

prática cotidiana. Isso implica reconhecer que sua dimensão é também sentimento, mas, sobretudo, atitude 

bondosamente propositada e dirigida por Deus. 

7
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 17 de setembro de 1908, intitulado “Lamps without 

Oil”: “Os que suportam as provas por causa da verdade, que fazem sacrifício para ajudar os necessitados, 

fazem porque existe a presença do amor de Deus na alma. Quando homens e mulheres se dedicam sem 

reservas a práticas de obras generosas é porque a graça de Cristo está no coração, modelando a vida ao Seu 

exemplo. Quando Cristo comunica benção de Sua graça a alguns, coloca-os sob obrigação especial de dispor 

suas faculdades e poderes ao serviço de Deus”. 
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pensado, é o amor que motiva coerentemente os pensamentos e as atitudes humanas no viver 

em liberdade.
8
 Por isso, sem amor, o ser humano pode até experimentar as realidades 

mencionadas anteriormente (sentimentos, convicções, decisões e atitudes), mas não se realiza 

em nenhuma delas quanto aos reclamos de sua integralidade, deixando assim de vivenciar a 

felicidade que dele resulta, uma condição ideal para a qual fora criado. 

Um valor assim pensado, com alto grau de nobreza e alto potencial de realização 

humana, não pode se originar ou se realizar espontaneamente em seres cuja natureza é de todo 

pecaminosa. O ser humano, tendenciosamente voltado para o mal, de si mesmo e de outros, é 

incapaz de originar e realizar (sentir e praticar), por si mesmo, o verdadeiro e sublime amor. 

Por mais que tente, somente produzirá múltiplos sentidos valorativos que são próprios de sua 

limitação, incapazes, por sua vez, de realizá-lo em liberdade. Mas, apesar de suas limitações, 

o ser humano é capaz de amar quando conectado à fonte do amor que é Deus, o seu Criador e 

Redentor
9
, recebendo dEle o poder necessário para sentir e agir motivado pelo sentido bíblico 

de tal valor.
10

 

O amor é visto assim como uma dádiva da graça Divina, possível de ser multiplicada 

na vida do indivíduo que o aceita e o vive na prática. Deus dá liberdade porque ama, e, ao 

fazê-lo, convida o ser liberto para viver com Ele em liberdade, respondendo com amor ao 

libertador e às suas criaturas. Por essa razão, a liberdade cristã é fruto do amor de Deus, e por 

isso somente pode se realizar por meio dEle, esperando-se do ser liberto uma resposta 

coerente com tal oferta, a qual inclui também o amor ao próximo.
11

 Nessa linha, a autora 

aponta para as duas dimensões do amor – Deus e o próximo – que em seus escritos aparecem 

de forma inseparáveis. Nesse sentido, ela pontua expressamente que: 

                                                 
8
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 9 de junho de 1903, intitulado “The Sin of Evil-Speaking”: “Que cumpramos o propósito do Salvador 

para nós, sustentando-nos firmemente nEle e permitindo-Lhe enviar, por meio de nossa experiência religiosa, 

uma corrente afetuosa de amor desinteressado [...]. O cristão verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo 

amor pelo Mestre. Através das raízes de seu afeto por Cristo vem a fé, e um interesse bondoso por todos ao seu 

redor”. 

9
 Ibid., disponível no periódico Bible Echo, 4 de setembro de 1899, intitulado “Wine at the Marriage Feast”, no 

qual se lê: “O amor divino que procede de Cristo nunca destrói o amor humano, mas o inclui. Por ele é o amor 

humano refinado e apurado, elevado e enobrecido. O amor humano jamais produz seus preciosos frutos até que 

esteja unido com a natureza divina e treinado para crescer rumo ao Céu”. 

10
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 26 de junho de 1894, intitulado “Parable of the Rich 

Man”, no qual escreve: “Se Cristo habita no coração, Seu amor se difundirá a outros por intermédio de seu 

possuidor, e ligará coração a coração. A graça de Cristo deve ser a única segurança do cristão, e quando assim 

for, ele amará seus irmãos como Cristo o amou”. 

11
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. II. Tradução de César Luís Pagani. 1. ed. 2.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 116: “Amor verdadeiro por nossos semelhantes evidencia amor 

a Deus. Podemos fazer elevada profissão de fé, contudo, sem esse amor, de nada vale”. 
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O amor é a base da piedade. Não importa qual seja a sua profissão de fé, 

nenhum homem tem amor a Deus se não tiver amor altruísta por seu irmão. 

Ao amarmos a Deus porque Ele nos amou primeiro, amaremos todos aqueles 

por quem Cristo morreu. Não nos sentiremos dispostos a permitir que a 

pessoa em maior perigo e maior necessidade fique sem ser advertida, 

auxiliada e cuidada.
12 

 

De acordo com esse texto e conforme se estudou no capítulo anterior, na visão da 

autora, quando Deus redime,Ele liberta. E quando o faz, dá condições para que o ser liberto 

responda positivamente à liberdade recebida, recebendo amor do Libertador e 

correspondendo-o de forma a desenvolver-se também no amor ao próximo.
13

 Ela chama essa 

dupla dimensão do amor de “credenciais Divinas”
14

, no sentido de ser uma realidade que 

autentica os atos de serviço na vida cristã. Segundo a autora, é impossível amar a Deus e não 

amar os filhos de Deus. Nesse sentido, ela reprova expressamente a falta de amor entre 

cristãos.
15

 Para ela, quem realmente ama a Cristo ama também aqueles por quem Ele se 

                                                 
12

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 8 de janeiro de 1895, intitulado “Followers of Christ Will Be Missionaries”. 

13
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 18 de setembro de 1888, intitulado “A Lesson of Faith” 

no qual se lê: “O amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo 

amor pelo Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. O amor comunica a quem o 

possui graça, propriedade e elegância de porte. Ilumina-lhe a fisionomia e educa-lhe a voz; refina e eleva todo 

o ser. Na lição de fé ensinada por Cristo no monte, acham-se revelados os princípios da verdadeira religião. A 

religião põe os homens em relação pessoal com Deus, porém não de maneira exclusiva; pois os princípios do 

Céu devem ser vividos, para que possam ajudar a beneficiar a humanidade. Um verdadeiro filho de Deus O 

amará de todo o coração, e a seu próximo como a si mesmo. Ele terá interesse por seus semelhantes”. 

14
 Ibid., disponível na obra Historical Sketches of The Foreign Missions of The SDA, p. 214: “Somos 

aconselhados a nos amar como irmãos e a sermos amáveis, atenciosos, pacientes, preferindo-nos em honra uns 

aos outros. O amor para com Deus e entre nós constitui as credenciais divinas que os filhos de Deus levarão 

[...]. Aqueles que cultivam este amor cuidarão de forma sagrada entre si dos interesses dos outros”. 

15
 Ibid., disponível no periódico Bible Training School, 1.º de agosto de 1912, intitulado “Are We in the Faith?”, 

no qual se lê: “Jesus, que morreu por nós, nos ama com um amor que é infinito, e devemos amar uns aos 

outros. Devemos excluir todo egoísmo e trabalhar juntos em amor e união. Temos amado e querido a nós 

mesmos, e nos desculpamos na desobediência. Mas temos sido implacáveis com nossos irmãos, que talvez 

tenham menos defeitos do que nós. O Senhor nos ama e tem paciência conosco, inclusive quando somos 

ingratos com Ele, esquecidos de Suas misericórdias, vilmente incrédulos. Mas consideremos, irmãos, o quanto 

somos inclementes entre nós, sem piedade; como ferimos e causamos dano entre nós, quando deveríamos amar 

como Cristo nos amou. Façamos uma completa mudança. Cultivemos a preciosa planta do amor e deleitemo-

nos em ajudar uns aos outros”. 
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sacrificou, que a priori são todos os seres humanos.
16

 Assim, quem não ama na dupla 

dimensão não evidencia ser discípulo de Cristo.
17

 

O amor não é uma opção nem uma obrigação do discípulo, mas uma condição gerada 

no ser que está em permanente transformação pelo Espírito de Deus. Esse amor é valor que 

qualifica também o serviço, tornando-o “cristão” em sua essência, característica que se 

perceberá nos sentimentos e atos dedicados pelo servo àqueles a quem estiver servindo. 

Assim, o serviço só é legítimo quando realizado “em” amor, já que este elemento qualitativo o 

valida como sendo cristão em sua essência. Nesse ponto, mais uma vez, a perspectiva de 

White segue o roteiro Paulino de liberdade “em” amor e “no” serviço: 

 

Paulo convida os seguidores de Jesus a evitarem a complacência da carne. 

Ele quer o oposto, que é: „servi-os uns aos outros por amor‟. Sabe que quem 

serve aos demais por amor somente podem fazê-lo a partir da morte do eu e 

da carne. Os que satisfazem a própria carne não são os que servem aos 

outros. Pelo contrário. Assim, nossa liberdade em Cristo não é somente uma 

liberdade da escravidão ao mundo, mas, sobretudo, um chamado a servir a 

outros por amor. É a „oportunidade de amar ao próximo sem estorvos, a 

possibilidade de criar comunidades humanas baseadas em dar-se 

mutuamente uns aos outros em detrimento da busca de poder e de status [...]. 

Porque o amor que motiva esse tipo de serviço não é o amor humano 

comum: isso é impossível, pois este último é por demais condicionado. 

Paulo usa um artigo antes da palavra amor (em grego), e se refere a „o‟ amor 

divino que recebemos somente mediante o Espírito Santo (Rom. 5:5). A 

verdadeira surpresa reside no fato de que a palavra traduzida por „servir‟ é a 

palavra grega para „estar escravizado‟. Nossa liberdade não é para autonomia 

própria, mas para a escravidão mútua baseada no amor.
18 

 

Ellen White segue a mesma linha da Teologia Paulina acima esboçada ao relacionar os 

temas da liberdade, amor e serviço. Para ela, Deus liberta para uma vida “em” amor “no” 

serviço, realidade que não seria possível de se pensar na condição de escravidão e servidão 

humana ao pecado que tem no próprio “eu” o seu fundamento. Por isso, sua perspectiva é de 

que somente a liberdade em Cristo pode proporcionar ao ser humano condições de amar e 

servir ao Libertador e suas criaturas. 

                                                 
16

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 23 de junho de 1898, intitulado “Matthew‟s Feast”, no qual se lê: “O discípulo que ama a Cristo amará 

as almas por quem Cristo morreu”. 

17
 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 318: “Não importa quão alta seja a profissão, aquele cujo coração não está cheio de amor a 

Deus e aos semelhantes não é verdadeiro discípulo de Cristo”. 

18
 COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboración de Cheryl Des Jarlais et 

al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, p. 133, com tradução própria. 
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1.2 As Leis 

 

 

Conforme já se afirmou, as leis se constituem elementos inseparáveis do amor na 

teologia de liberdade da autora, apresentando-se como desdobramentos naturais desse amor.
19

 

Quem ama e liberta estabelece mecanismos de proteção do ser liberto e de sua orientação no 

amor. Esse é o objetivo e o caráter prático das leis na perspectiva da autora. Para ela, as leis 

são formas de expressão do amor de Deus em sua busca pela preservação da liberdade e o 

desenvolvimento humano esperado na realização dessa liberdade. 

Embora não seja a única maneira de o Criador expressar seu amor pela raça humana, 

Suas leis são reconhecidas como uma importante maneira de fazê-lo, pois seus imperativos 

declarativos nelas contidos expressam uma dupla forma de proteção da liberdade: 

negativa/positiva e positiva/negativa. Isso porque, ao condenar seu transgressor (negativa), 

elas apontam para o Deus amorável que pode perdoá-lo (positiva), ao mesmo tempo em que 

fornece as orientações necessárias para que, uma vez perdoado (positiva), viva de maneira 

coerente com a liberdade que recebeu por meio do perdão, abstendo-se de práticas que lhe são 

impróprias (negativa). Assim, as leis em si mesmas não são capazes de libertar e nem de 

manter o ser livre, mas são instrumentos necessários para revelar a necessidade da liberdade, 

quem pode proporcioná-la, e como vivenciá-la de forma permanente.
20

 Desta forma, nos 

                                                 
19

 Ellen White faz essa relação de forma expressa ao tratar da Lei Moral de Deus como elemento inseparável de 

Sua graça, perspectiva que compartilhava com John Wesley. VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do 

pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à justificação pela fé. In: Dissertação de Mestrado do 

Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da Religião, São Bernardo do Campo. 1981, p. 3 (Sinopse), 

registra acerca do tema que: “John Wesley e Ellen White defendem, com poucas exceções, as mesmas 

doutrinas dentro da teologia salvífica da justificação pela fé, sendo análogo seu pensamento frente à Reforma, 

Catolicismo e o racionalismo filosófico. Para ambos, um Deus perfeito em tudo só poderia ter criado um 

homem perfeito, à Sua semelhança. A ele, o Criador deu a conhecer a lei moral, transcrita de Seu caráter, a fim 

de que o recém-criado pautasse seu cotidiano por ela. Ele tinha possibilidade e alegria em obedecer a esta lei, e 

sabia que, ao transgredi-la, morreria. O amante Pai previu a queda e a consequente degeneração da raça 

humana, e estabeleceu o plano da redenção: Cristo morreria em lugar do homem caído e sentenciado. O 

homem natural, modorrento [miseravelmente morrendo] em seu pecados, seria conscientizado pelo Espírito 

Santo de que Jesus seria seu Salvador se tão-somente cresse em Sua morte vicária e aquiescesse a esse plano. 

Embora não aceitassem o predeterminismo calvinista, criam na incapacidade total de o homem se salvar ou 

fazer algo de bom, sem auxílio divino. Assim, se antes do pecado Adão viveria pelo concerto da lei, após a 

transgressão só a fé em Cristo salvaria o pecador. Contudo, para eles, essa fé opera, criando no coração 

humano o amor que leva à obediência à lei de Deus, caso contrário a fé é morta, é presunção. A verdadeira fé é 

fruto do Espírito, e desde que o homem aceite a justificação por meio de Cristo, ele nasce de novo e inicia a 

trajetória ascendente da santificação, caminho a ser percorrido por toda a vida. White, mais escatológica do que 

Wesley, crê que conjuntamente inicia-se a glorificação. Esta glorificação é uma espécie de identificação com 

Deus, é uma recuperação da imagem do Criador, à medida que o homem progride na santificação e se une com 

Deus, atingindo o clímax no dia da volta de Jesus, quando ele será envolto num fulgor divino”. 

20
 Conf. DARIUS, Fábio Augusto. Passos para Cristo: a construção do conceito de “santificação” na obra de 

Ellen White legada à Igreja. 2010, p. 104, conteúdo da nota de rodapé 173. Dissertação (Mestrado em 

Teologia) – Escola Superior de Teologia do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação. São Leopoldo: “É 
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escritos da autora todas as leis de Deus são apresentadas com aspectos negativos e positivos, 

mas ambos fundados no amor, e com intuito protetor e orientador da liberdade. 

O quadro abaixo procura mostrar a compreensão da autora quanto a essa dupla função 

das Leis, no que diz respeito especificamente à Lei Moral: 

 

Tabela 18 – a dupla função da lei moral na orientação e proteção da liberdade 

A Lei Moral 
Funções 

Negativa Positiva 

Em Relação ao 

Pecado... 
Reprova, Culpabiliza e Condena; 

Define e Revela-o como realidade 

motivadora da condenação
21

; 

Em Relação ao 

Ser Humano... 

Mostra os defeitos no caráter moral do 

pecador, decorrentes de sua relação com 

o pecado
22

; 

Mostra quanto o pecador precisa de 

Cristo, O Único que pode salvar da 

condenação do pecado
23

; e Contribui 

para o desenvolvimento do caráter de 

quem a obedece
24

; 

Em Relação a 

Deus... 

Não esgota todo o conhecimento do 

caráter e da vontade de Deus; 

Revela a ética Divina, tornando 

conhecida a essência de seu caráter e 

sua vontade para o ser humano
25

; 

Em Resumo... “Deus deu ao homem uma completa regra de vida em Sua lei. Obedecida, ele 

                                                                                                                                                         
fundamental, nesse ponto, diferenciar „santificação‟ de „santidade‟. Na teologia adventista, o ideal de santidade 

é sempre aquele resultante do processo de santificação. Nesse sentido, a Lei em si não salva ou transforma, 

mas informa do pecado. É a graça, atributo exclusivo de Deus, que possibilita ao cristão a continuidade no 

processo de santificação e a posterior santidade, na plenitude do céu. Sobre esse assunto, veja-se especialmente 

PAULSEN, David. The Paulson Collection of Ellen White Letters. Payson, AZ: Leaves-of-Autumn Books, 

1985, p. 392-395”. 

21
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Bible Echo, 16 

de abril de 1894, intitulado “The Law of God Perpetual” no qual a autora afirma que a Lei Moral dos Dez 

Mandamentos “Serve para descobrir o pecado”. 

22
 Ibid., disponível no periódico The Bible Echo, 16 de abril de 1894, intitulado “The Law of God Perpetual”, no 

qual a autora afirma que a Lei Moral dos Dez Mandamentos “Descobre os defeitos no caráter moral e mostra o 

pecado escravizando o pecador, e revelando sua verdadeira aparência”. 

23
 COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboración de Cheryl Des Jarlais 

et al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, na p. 85, ao comentar alguns textos de Ellen White acerca da 

Lei como instrumento que dirige o pecador a Cristo, sugere ser o entendimento da autora: “A Lei foi dada para 

mostrar aos pecadores a necessidade que têm de Cristo. Como um guardião, proporciona instruções acerca de 

Deus e protege do mal. Porém, como um guardião muito estrito, também nos mostra nossa pecaminosidade e 

traz condenação. Cristo nos liberta da condenação da Lei e escreve essa mesma Lei em nosso coração”. 

(tradução própria) 

24
 Conf. acervo WHITE, op. cit. Disponível no periódico The Bible Echo, 16 de abril de 1894, intitulado “The 

Law of God Perpetual”, no qual a autora afirma que “A obediência a seus preceitos aperfeiçoará o caráter 

cristão”. Aperfeiçoamento neste texto aparece como sinônimo de desenvolvimento contínuo das faculdades 

morais do caráter. 

25
 Ibid., disponível no periódico The Bible Echo, 16 de abril de 1894, intitulado “The Law of God Perpetual”, no 

qual a autora afirma que “A Lei de Deus é uma cópia de Sua mente e vontade [...]. Foi o amor de Deus pelo 

homem que O levou a exprimir Sua vontade nos dez preceitos do Decálogo”. 
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viverá por ela, pelos méritos de Cristo. Transgredida, tem poder para condenar. A 

lei dirige os homens a Cristo, e Cristo os encaminha de volta à lei.”
26 

 

A perspectiva da autora é de que o Deus que criou e estabeleceu normas cujo padrão 

moral mostra aos seres amados a condição de escravidão em que se encontram em razão do 

pecado, possibilitando assim que reconheçam quanto precisam da liberdade que somente Ele 

pode oferecer.
27

 Ao mesmo tempo, tais normas podem orientar os seres já libertos quanto ao 

caminhar com o Libertador, com vistas à conservação de tal liberdade. Expressando tal 

perspectiva quanto à Lei Moral, ela afirma: “Lei de Deus. Esta lei é a preservadora da 

verdadeira independência e liberdade. Ela nos aponta e proíbe as coisas que degradam e 

escravizam, e desta maneira proporciona ao que lhe obedece proteção contra o poder do 

mal
”28

. Tal pensamento fica mais compreensível quando se recorda a relação que os valores, 

princípios e regras apresentam nos escritos da autora, conforme já se pontuou no capítulo 

anterior. 

Sendo o amor e a liberdade valores relacionados à felicidade humana, reclamam para 

sua concretização de princípios que por sua vez se materializam em regras no tempo e no 

espaço. Tais normas a autora chama de leis, e, conforme já se mostrou,ela dá destaque central 

para a Lei Moral dos Dez Mandamentos
29

, à qual chama de “lei da liberdade”
30

 ou “lei régia 

da liberdade”
31

. As normas ali contidas são vistas pela autora como a concretização de 

princípios que visam possibilitar a realização de valores necessários à felicidade humana. 

                                                 
26

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. 

27
 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 15 de outubro de 1894, intitulado “Consider the Moral 

Code”, no qual se lê: “O grande adversário, o primeiro rebelde apóstata, faz guerra contra os mandamentos de 

Deus, „porque por meio da lei o pecado é revelado‟ (Romanos 3:20). Essa é a razão apresentada para que o 

mundo acredite que a lei de Deus não é obrigatória, porque dessa forma pode manter os homens ignorantes em 

relação ao seu estado pecaminoso e necessitado de um salvador”. 

28
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003p. 291. 

29
 Conf. acervo WHITE, 2007. op. cit. Disponível no periódico The Signs of the Times, 11 de junho de 1894, 

intitulado “Harmony With Apostate Powers a Sign of Enmity to God”, no qual se lê que: “Os Dez 

Mandamentos constituem a norma moral de caráter”. 

30
 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 466: “A única condição em que é possível o libertamento do 

homem, é tornar-se ele um com Cristo. „A verdade vos libertará‟ (João 8:32); e Cristo é a verdade. O pecado só 

pode triunfar, enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma. A sujeição a Deus é restauração do 

próprio ser – da verdadeira glória e dignidade do homem. A lei divina, à qual somos postos em sujeição, é a 

„lei da liberdade‟ (Tia. 2:12)”. 

31
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit.,disponível na coletânea Battle Creek Letters, p. 66: “Caindo sobre Cristo 

estamos cumprindo Seu propósito para conosco. Não estamos debaixo da lei. Nenhuma violência será exercida 

contra nossa vontade e nossa liberdade de ação. A mente é colocada então sob uma nova lei, a saber: a lei régia 

da liberdade. O ser inteiro é entregue a Deus. O coração é transformado”. 
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Assim, segundo a autora, todas as leis de Deus são a concretização objetiva de vários 

princípios que por sua vez apontam para o valor sublime do amor, pensado nas duas 

dimensões: amor a Deus e ao próximo.
32

 Ao defender essa perspectiva quanto à Lei Moral, ela 

pontua: 

 

Os primeiros quatro dos dez mandamentos resumem-se num grande preceito: 

„Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.‟ Os últimos seis estão 

incluídos no outro: „Amarás o teu próximo como a ti mesmo.‟ Mat. 12:31. 

Ambos estes mandamentos são uma expressão do princípio do amor. Não se 

pode guardar o primeiro e violar o segundo, nem se pode observar o segundo 

enquanto se transgride o primeiro. Quando Deus ocupa o lugar que Lhe é devido 

no trono do coração, será dado ao próximo o lugar que lhe pertence. Amá-lo-

emos como a nós mesmos. E só quando amamos a Deus de maneira suprema, é 

possível amar o nosso semelhante com imparcialidade. E uma vez que todos os 

mandamentos se resumem no amor a Deus e ao homem, segue-se que nenhum 

preceito pode ser violado sem se transgredir este princípio. Assim ensinou Cristo 

a Seus ouvintes que a lei divina não se constitui de muitos preceitos separados, 

alguns dos quais são de grande importância, ao passo que outros são menos 

importantes, podendo ser impunemente passados por alto. Nosso Senhor 

apresenta os primeiros quatro e os últimos seis mandamentos como um todo 

divino, e ensina que o amor a Deus se revelará pela obediência a todos os Seus 

mandamentos.
33 

 

Há nessa ligação entre o amor e as leis uma convergência de perspectivas, da Teologia 

de White em relação à Teologia Paulina. A liberdade nos escritos Paulinos também é 

apresentada como liberdade responsável, sendo assim considerada aquela que se realizar em 

conformidade com os frutos do Espírito, que incluem a observância das Leis de Deus, entre 

elas, e, sobretudo, a Sua Lei Moral.
34

 Nesse sentido, comentaristas de Paulo já afirmaram que, 

para ele, “Cristo salva as pessoas do uso destruidor [da liberdade] pelos poderes (por meio de 

agentes humanos) da própria lei e convoca-as à resoluta obediência à lei sob sua liderança 

                                                 
32

 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1985, p. 84: “Declarou ele [Cristo] que todas as reivindicações da lei que estabelecem 

nosso dever para com nossos semelhantes cumprem-se no amor mútuo”. Esse é um princípio que autora parece 

aplicar não somente à Lei Moral, mas também às leis de saúde e às leis da consciência humana. 

33
 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 607. 

34
 Essa perspectiva de liberdade conformada à Lei Moral, nos escritos Paulinos, também pode ser encontrada em 

outros autores. LEIRVIK, Oddbjorn. Law, Freedom and Responsibility in Christianity and Islam. In: 

FREEDOM and responsibility: Christian and Muslim explorations. Minneapolis: Lutheran University Press, 

2010, p. 35, pontua que: “De acordo com Paulo, a liberdade dos filhos de Deus não implica que se pode viver 

sem lei (Gál 5:13). Em vez disso, o cristão é chamado a viver uma vida na „fé que atua através do amor‟ (5:6). 

Para melhor explicar o que ele quer dizer, Paulo cita o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo 

afirmando que pode ser encontrado na Torá (Gál. 5:14; conf. Lev. 19:18.). A partir desta perspectiva, 

dificilmente se pode dizer que Paulo aboliu a lei, mas sim que ele a reinterpretou. Ele é crítico quanto a certas 

práticas rituais, mas insiste que a lei judaica é fundamental para se levar uma vida responsável”. 



 305 

(Gál. 4:3, 8:9, Col. 2:16-23)”
35

. Assim, tanto na teologia de Paulo quanto na de White, as Leis 

não são meios garantidores da liberdade, papel esse que é atribuído exclusivamente à graça 

Divina. 

As Leis são mecanismos que mostram a necessidade permanente dessa mesma graça 

(ao condenar), ao mesmo tempo em que orientam quanto a viver nesta graça (ao prescrever). 

Sobretudo, a observância das leis pelo cristão resultam de sua decisão e experiência de vida 

em liberdade, uma vida de abundância na graça, segundo o Espírito. Desta forma, em ambas 

as perspectivas, a vida cristã não deve abrir espaço para o que White chamou de “livre 

graça”
36

, fazendo alusão à realidade que hoje se conhece no meio teológico como “graça 

barata”. Essa expressão foi usada por Bonhoeffer no sentido de graça desvalorizada, uma 

resposta descomprometida do cristão ao sacrifico de Cristo em seu favor.
37

 O cristão 

comprometido com a graça é o cristão que a expressa em sua obediência. Oportuno pontuar, 

contudo, que, embora as teologias de Paulo e White convirjam quanto à vigência da Lei, em 

White a afirmação da característica de integralidade da Lei é mais evidente do que em Paulo, 

o que se torna compreensível quando se entende que não há registro de controvérsias acerca 

da observância dos Dez Mandamentos em meio ao protocristianismo da época do apóstolo.  

                                                 
35

 Conf. DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; 

REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 

797. 

36
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 25 de fevereiro de 1897, intitulado “The Law and the Gospel”, no qual se lê: “Os homens podem falar 

de liberdade, de liberdade do evangelho. Podem afirmar que não estão debaixo da escravidão da lei. Mas a 

influência de uma esperança evangélica não levará o pecador a considerar a salvação de Cristo como questão 

de livre graça, enquanto ele continua a viver em transgressão à lei de Deus”. 

37
 BONHOEFFER, Dietrich.Discipulado. Tradução de Ilson Kayser. 8. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2004. 208 

p. ISBN 85-233-0767-2, p. 9-19, critica a graça barata como sendo contraria à graça preciosa. Enquanto a graça 

barata é a atitude de desvalorização do ato redentivo por meio da negação do discipulado, a graça preciosa é 

seu contrário. É deixar-se ser liberto a ponto de assumir o discipulado do Cristo crucificado como realidade 

permanente nos enfrentamentos diários da vida. O autor opõe ambas as realidades da vida cristã da seguinte 

forma: “A graça barata é inimiga mortal de nossa Igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa” 

(p. 9). “A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, 

encarnado” (p. 10). “A graça preciosa é o Evangelho [...]. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, 

e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo; é preciosa por custar a vida ao homem, e é graça por, 

assim, lhe dar a vida; é preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador” (p. 10). “Chega até 

nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus; [...] A graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-

se ao jugo do discipulado de Jesus Cristo” (p. 11). “A mensagem da graça barata tem arruinado mais crentes do 

que qualquer mandamento de obras [...]. Por amor da verdade, essa palavra tem que ser pronunciada em nome 

daqueles de entre nós que reconhecem que, devido à graça barata, perderam o discipulado de Cristo, e, com o 

discipulado de Cristo, a compreensão da graça preciosa. Simplesmente por não querermos negar que já não 

estamos no verdadeiro discipulado de Cristo, que somos, é certo, membros de uma igreja ortodoxamente crente 

na doutrina da graça pura, mas não membros de uma igreja do discipulado, há que se fazer a tentativa de 

compreender de novo a graça e o discipulado em sua verdadeira relação mútua. Já não ousamos mais fugir ao 

problema. Cada vez se torna mais evidente que o problema da Igreja se cifra nisto: como viver hoje uma vida 

cristã” (p. 18). 
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 Quando fala das leis de Deus, a autora defende claramente duas características que 

julgava serem essenciais quanto a elas: A primeira diz respeito à vigência, e a segunda, à 

integralidade. Essa perspectiva fica nítida, por exemplo, nos pontos por ela defendidos no 

contexto de sua análise da Lei Moral. Esta lei, assim como as demais, é a expressa orientação 

valorativa (amor) para o viver em liberdade de forma apropriada (no serviço), na sua dupla 

dimensão (Deus e o próximo). 

Cada um de seus dispositivos contém um princípio necessário à concretização e 

preservação da liberdade. Desta forma, os mandamentos são permanente e integralmente 

válidos em qualquer tempo e espaço. Não se pode nem se deve deixar de lado nenhum deles, 

pois fazê-lo seria anular a diretiva balizadora da liberdade em dado âmbito específico no qual 

ela se desdobra. Assim, todos os pontos da Lei são tidos pela autora como essenciais para a 

realização e moderação da liberdade, o que faz com que o descuido quanto a qualquer deles 

comprometa a própria essência da liberdade que é o amor, e com isso tornando o serviço 

cristão que dela decorre incompleto e insuficiente tanto para quem serve quanto para quem é 

servido. 

Por essa mesma razão, a autora afirma que “a liberdade que o apóstolo [Paulo] 

descreve como privilégio dos seguidores de Cristo [Rom. 6:12] nunca será experimentada 

pelos que se deleitam em pisar a lei de Deus a pés [...]. Não pode haver verdadeira felicidade 

para o transgressor da lei de Deus”
38

. Desprezar a lei, ainda que seja no tocante apenas a um 

de seus dispositivos, é desprezar naquele ponto a orientação para a realização da liberdade 

cristã, o que leva ao comprometimento de seu motivo (o amor), seu objetivo (o serviço) e sua 

forma (piedade). Em tal hipótese, o cristão jamais conhecerá a genuína felicidade. 

Ao falar especificamente da Lei Moral, a autora afirma que no exemplo de Cristo está 

expressa a validade e o dever de seu cumprimento integral. Sua diretiva de vida foi observá-la 

e confirmá-la como válida para todos os seus discípulos em qualquer época e lugar.
39

 Ele não 

descumpriu nem alterou, por palavras ou exemplo, qualquer de seus dispositivos.
40

 Antes, 

                                                 
38

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 8 de março de 1870, intitulado “The Law of God”. 

39
 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 505: “Nos preceitos de Sua santa lei, deu Deus uma regra perfeita de vida; e Ele declarou 

que até o fim do tempo esta lei, imutável num jota ou num til, deve manter seus reclamos sobre os seres 

humanos. Cristo veio engrandecer a lei e a tornar gloriosa [...]. Em sua própria vida deu Ele exemplo de 

obediência à lei de Deus”. 

40
 É muito comum no meio evangélico a ideia de desobrigação do cristão em relação à observância integral da 

Lei Moral dos Dez Mandamentos. Talvez o texto neotestamentário mais comumente usado na tentativa de 

embasar tal ideia seja Gálatas 3:25. No entanto, muitos teólogos não concordam com tal interpretação. Um 
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cumpriu-os a todos, e mesmo sem merecer nenhuma sanção pelo seu descumprimento, pagou 

o preço da própria morte a fim de que a sua violação, pelo homem, não ficasse sem uma justa 

satisfação penal. 

Para a autora, o enfrentamento de Cristo quanto à penalidade pela transgressão da lei, 

devida pelo homem, foi e continua sendo a evidência mais expressiva da sua vigência, 

integralidade e importância para orientação de seus seguidores quanto à liberdade cristã.
41

 Por 

isso, se opunha a atitudes de indiferença, oposição ou mesmo tentativas de alteração que 

pudessem mitigar a vigência e integralidade de tal Lei.
42

A defesa da vigência da Lei é um 

ponto de vista que Ellen White compartilha também com Wesley, embora a integralidade 

literal da Lei não seja um ponto convergente entre ambos.
43

 No entanto, a autora cita o 

                                                                                                                                                         
deles é COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboración de Cheryl Des 

Jarlais et al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos 

Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, na p. 84, pontua: “Muitos têm interpretado o comentário 

de Paulo em Gálatas 3:25 como um abandono total da Lei. Isto não tem lógica, em razão dos comentários 

positivos do próprio Paulo acerca da Lei em outras partes da Bíblia. Então, o que quer dizer ele? Primeiro, já 

não estamos sob a condenação da Lei (Rom.8:3). Estamos em Cristo e gozamos do privilégio de estar sob a 

graça (Rom. 6:14-15). Isso nos dá liberdade de servir a Cristo de todo o coração, sem temor de ser condenados 

por erros que possamos cometer no decorrer do processo. Esta é a verdadeira liberdade no Evangelho, algo 

muito diferente de não ter mais que obedecer a Lei, que é o que algumas pessoas pretendem que seja a 

„liberdade‟ em Cristo. Porém, a desobediência da Lei é pecado, e o pecado é qualquer outra coisa, porém não 

liberdade (João 8:34)”.(tradução própria) 

41
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 12 de julho de 1899, intitulado “A Crucified and Risen Saviour”, no qual se lê: “Ao fazer o sacrifício 

infinito, Cristo exaltaria e honraria a Lei. Ele tornaria conhecido o elevado caráter do governo de Deus, que de 

modo nenhum poderia ser modificado para ir ao encontro do homem em sua condição pecaminosa”. 

42
 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 9 de janeiro de 1896, intitulado “Obedience Better than 

Sacrifice”, no qual se lê: “O Senhor deu aos homens Sua lei, e prometeu que abençoará os que guardam Seus 

mandamentos. No quarto mandamento, ordena aos homens a observância do Sábado, um monumento 

comemorativo da Sua obra criadora e de Seu poder. Porém os homens buscaram para si muitas invenções, e 

Satanás permitiu mudar a seu modo a fé e a doutrina da professa Igreja Cristã, até que o Sábado do Senhor, o 

monumento comemorativo do poder do Criador, foi colocado de lado, e a lei anulada pelos homens pecadores, 

enquanto um falso sábado foi instituído em seu lugar. Os homens declaram que o primeiro dia da semana se 

comemora em honra à ressurreição de Cristo de entre os mortos, quando nem apenas uma linha na Palavra de 

Deus pode ser encontrada requerendo isto de suas mãos [...]. Muitos anulam completamente os Dez 

Mandamentos, anunciando que foram cravados na cruz com a lei cerimonial de tipos e sacrifícios. Enquanto 

professam honrar o Filho guardando um dia em honra à sua ressurreição, lançam o desprezo sobre a lei de 

Jeová, e seguem a direção de Caim ao oferecer o que Deus nunca ordenou, ignorando uma clara ordem que Ele 

deu”. 

43
 VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à justificação 

pela fé. In: Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da Religião, São 

Bernardo do Campo. 1981, p. 208 (Conclusão), lembra que no pensamento de White a observância devida à 

Lei de Deus não admite supressão de nenhum dos mandamentos nela contidos: “White adverte que o sábado é 

parte integral da lei. É o quarto mandamento, que traz o nome de Deus e Seu cargo como Governador e 

Criador, e ainda por ser o dia em que, se abstendo do trabalho secular, o homem se liga a Deus pela meditação, 

oração e contemplação da natureza. O sábado será motivo de controvérsia instigada pelo diabo e que definirá 

em muitos casos o destino do homem. O sábado é um mandamento da lei, e, como toda ela, é perfeito, justo e 

bom, e qualquer tentativa de mudança será para pior e para transgressão. Transgredir o sábado é violação da 

lei, é pecado, e quem deseja a justificação não deverá continuar violando os mandamentos”. 



 308 

avivalista para defender a vigência da Lei como guia para a liberdade cristã, e o faz ao 

pontuar: 

 

Em resposta à alegação de que pela morte de Cristo foram abolidos os 

preceitos do decálogo, juntamente com a lei cerimonial, disse Wesley: „A lei 

moral, contida nos Dez Mandamentos e encarecida pelos profetas, Cristo não 

a anulou. Não era desígnio de Sua vinda revogar qualquer parte da mesma. 

Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída, que permanece firme como a 

fiel testemunha no Céu [...]. Existiu desde o princípio do mundo, sendo 

escrita não em tábuas de pedra, mas no coração de todos os filhos dos 

homens, quando saíram das mãos do Criador. E conquanto as letras que uma 

vez foram escritas pelo dedo de Deus ora estejam em grande parte apagadas 

pelo pecado, não podem elas, contudo, ser totalmente obliteradas, enquanto 

tivermos qualquer consciência do bem e do mal. Todos os requisitos desta lei 

devem continuar vigorando para toda a humanidade, e em todos os tempos, 

não dependendo isto do tempo ou do lugar, nem de qualquer outra 

circunstância sujeita a mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do 

homem, e da imutável relação existente entre um e outro.„Não vim para 

destruir, mas cumprir.‟ Inquestionavelmente, o que Ele quer dizer neste 

passo, em conformidade com tudo que precede e segue, é: Vim para 

estabelecê-la em sua plenitude, a despeito de todas as interpretações dos 

homens; vim para colocar em uma perspectiva ampla e clara o que quer que 

nela fosse obscuro; vim para declarar a significação verdadeira e completa 

de cada parte da lei; para mostrar o comprimento e largura, a extensão total, 

de cada mandamento nela contido, e a altura e profundidade, a inconcebível 

pureza e espiritualidade dela, em todas as suas partes‟.
44 

 

Embora haja claras aproximações entre Wesley e White no tocante à vigência e 

validade da Lei Moral, não há convergência entre ambos quanto à integralidade dela em sua 

literalidade. Enquanto Wesley sai em defesa da validade e de um sentido mais espiritual da 

Lei, White protesta contra tentativas de supressão ou alteração quanto à literalidade de 

qualquer de seus dispositivos. Cada qual era considerado por ela como de essencial 

importância à realização da liberdade cristã, na exata maneira em que foram dados. De outra 

forma, pode-se afirmar que enquanto Wesley defendia o espírito da Lei, White também o fez 

com o cuidado de defender também sua integralidade literal. E ao defender a vigência e a 

integralidade da Lei Moral (Dez Mandamentos), a autora a distinguia das demais leis (civis, 

sanitárias e rituais), também mencionadas na Bíblia.
45

 

                                                 
44

 Na obra WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 262-263. 

45
 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas. Tradução de Flávio L. Monteiro. 16. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003, p. 365: “A lei cerimonial foi assim dada a Moisés, e por ele escrita em um livro. Mas a lei dos 

Dez Mandamentos, proferida do Sinai, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra, e sagradamente 

conservada na arca. Muitos há que procuram confundir estes dois sistemas, usando os textos que falam da lei 

cerimonial para provar que a lei moral foi abolida; mas isto é perversão das Escrituras. Ampla e clara é a 

distinção entre os dois sistemas. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o 

Seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus 
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Para a autora, os Dez Mandamentos, dentre eles o do sábado, constituem-se numa 

parte especial da Revelação por duas razões. Primeiro, por expressarem princípios válidos em 

qualquer tempo (eternidade) e lugar (universalidade), destinados a toda a raça humana, 

diferentes das demais normas que estavam circunscritas ao tempo e lugar de sua necessidade 

para os destinatários aos quais foram dirigidas.
46

 Segundo, por terem sido originalmente 

revelados de forma oral e mais tarde escritos pelo próprio Deus, enquanto as demais regras 

foram dadas por meio de homens.
47

 Com esse entendimento da Lei Moral enquanto um 

conjunto de princípios espirituais
48

, atemporais e aespaciais, a autora dá destaque especial à 

validade do quarto mandamento, que trata da observância de um dia semanal de guarda. E o 

fez por entender que este era um ponto ora desconhecido, ora negligenciado por considerável 

parcela da cristandade de seu tempo.
49

 Prevendo uma piora quanto a essa omissão, a autora 

adotou uma postura firme na defesa desse mandamento. Afirmou-o como princípio de 

fundamental necessidade para garantia da integralidade da Lei Moral, sem a qual o ser 

humano não se realiza na plenitude da liberdade. 

                                                                                                                                                         
até que o tipo encontrasse o antítipo, na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 

Então cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta a lei que Cristo „tirou do meio de nós, cravando-a na cruz‟ 

(Col. 2:14). Mas, com referência à lei dos Dez Mandamentos, declara o salmista: „Para sempre, ó Senhor, a 

Tua palavra permanece no Céu‟ (Sal. 119:89). E Cristo mesmo diz: „Não cuideis que vim destruir a lei [...]. Em 

verdade vos digo‟ – tornando a asserção tão expressiva quanto possível – „que até que o céu e a Terra passem, 

nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido‟ (Mat. 5:17 e 18). Ele ensina aqui, não 

simplesmente o que os reclamos da lei tinham sido, e eram então, mas que tais reclamos se manterão enquanto 

durarem os céus e a Terra. A lei de Deus é tão imutável quanto o Seu trono. Ela manterá suas reivindicações 

em relação à humanidade, em todos os tempos”. 

46
 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 240-241:“A lei moral jamais foi um tipo ou sombra. Existiu 

antes da criação do homem, e vigorará enquanto permanecer o trono de Deus. Não podia Deus mudar ou alterar 

um só preceito de Sua lei a fim de salvar o homem, pois é a lei o alicerce de Seu governo. É imutável, 

inalterável, infinita e eterna. Para o homem ser salvo, e para ser mantida a honra da lei, foi necessário que o 

Filho de Deus Se oferecesse como sacrifício pelo pecado. Aquele que não conheceu pecado tornou-Se pecado 

por amor de nós. Por nós morreu no Calvário. Sua morte demonstra o maravilhoso amor de Deus ao homem, e 

a imutabilidade de Sua lei”. 

47
 Conf. WHITE, Ellen G. História da Redenção. Tradução de Ivan Schmidt. 11. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2004, p. 148: “Para deixá-los [israelitas] sem justificativas, o próprio Senhor condescendeu em 

descer sobre o Sinai, envolto em glória e circundado por Seus anjos, e na mais sublime e terrível maneira fez 

conhecida a Sua lei dos Dez Mandamentos. Não confiou o seu ensino a ninguém, nem mesmo aos anjos, mas 

proclamou Sua lei com voz audível aos ouvidos de todo o povo. Não a confiou mesmo então à curta memória 

de um povo que fora propenso a esquecer Seus reclamos, mas escreveu-a com Seu próprio dedo santo sobre 

tábuas de pedra. Tiraria deles toda possibilidade de misturarem com Seus santos preceitos qualquer tradição, 

ou de confundirem Suas exigências com as práticas de homens”. 

48
 Uma análise mais detida dos Dez Mandamentos permite observar neles a afirmação de dez princípios 

fundamentais já há muito reconhecidos por alguns teólogos cristãos: a fidelidade a Deus; adoração ao 

verdadeiro Deus; reverência; dependência; respeito aos pais; respeito à vida; pureza; honestidade; veracidade; e 

contentamento. 

49
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. III. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Rafael de A. Butler. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 294. 
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Para que o leitor entenda tal posição da autora, é importante uma rápida 

contextualização do tema em seu tempo. Havia nos dias de Ellen White três posições básicas 

quanto à observância do sábado bíblico, posturas essas que ainda se podem notar, ao menos 

em essência, ainda presentes no meio teológico dos dias atuais. Um primeiro grupo entendia 

que o sábado havia sido revogado, um segundo argumentava que o sábado havia sido 

transferido do último dia da semana para o primeiro, e um terceiro defendia que o sábado 

havia sido mantido vigente conforme a orientação bíblica. 

Curiosamente, passado mais de um século, essas continuam sendo as mesmas 

interpretações que dividem a cristandade da atualidade quanto à observância do sábado. A 

primeira ideia decorria da premissa de uma suposta descontinuidade entre o Antigo e Novo 

Testamentos. A partir de tal pressuposto, alguns defendiam a revogação do mandamento do 

sábado com base na suposição de uma radical consumação de todos os símbolos 

veterotestamentários na pessoa de Jesus Cristo. Nesse grupo acham-se alguns dos Pais da 

Igreja, os quais defenderam a ideia de que o sábado era apenas uma ordenança temporária, 

relacionada com Moisés, aplicável apenas aos judeus e por isso revogada com a vinda de 

Cristo. A segunda ideia acerca do tema, contrária à primeira, aceitava a premissa de que há 

uma unidade reconhecida e mantida entre o Antigo e o Novo Testamentos. 

Contudo, esse grupo afirmava que tal unidade é dinâmica, o que justificaria uma 

suposta transferência do princípio do dia de guarda do sétimo (sábado) para o primeiro 

(domingo) dia da semana, em atenção ao dia da ressurreição de Cristo. Tal posição ganhou 

força em 312 d.C. e consolidou-se depois do ano 321 d.C. com o estabelecimento, em ambos 

os anos, da legislação domingueira por parte de Constantino.
50

 A terceira linha de 

entendimento acerca do tema baseava-se, por sua vez, na premissa de que o ministério de 

Cristo não anulou o sábado. Ao contrário, teve sua observância esclarecida por Ele. 

                                                 
50

 Um estudo histórico aprofundado acerca de como se deu a mudança do dia de guarda do sábado para o 

domingo pode ser consultado em BACCHIOCCHI, Samuele.From Sabbath to Sunday: a historical 

investigation of the rise of Sunday observance in early Christianity. 1. ed. Roma – Itália: Pontifical Gregorian, 

1977. 371 p. Em seu livro, o autor afirma que a ocorrência de fatores relacionados aos judeus, pagãos e 

cristãos, se combinaram durante o segundo século criando as circunstâncias nas quais a Igreja de Roma 

realizou tal mudança, que foi mais tarde consolidada por Constantino no ano 321 d.C. Em resumo, segundo o 

autor, os judeus contribuíram para a mudança do dia de guarda ao fomentarem nos cristãos o desejo de uma 

separação radical dos costumes relacionados às suas raízes judaicas, dentre eles a observância do sábado. O 

paganismo, por sua vez, contribuiu para tal mudança à medida que sugeriu para os cristãos daquele tempo a 

adoção do domingo como novo dia de adoração, vez que este era comumente conhecido e aceito na sociedade 

pagã de Roma como o “venerável dia do sol”. Os cristãos, a seu tempo, contribuíram para a mudança referida 

ao desenvolverem uma justificação teológica para ela, passando a relacioná-la à ressurreição de Cristo. Por fim, 

a contribuição que consolidou todos fatores já mencionados foi a legislação dominical de Constantino, cuja 

determinação autoritária da observância obrigatória do domingo conseguiu elevá-lo de um mero produto das 

circunstâncias da época a um novo mandamento para a cristandade, incorporando-o à tradição eclesiástica 

cristã. 
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Para os defensores dessa tese, a vida, o ministério e as revelações de Cristo e seus 

apóstolos, contidas no Novo Testamento, seguiram na mesma diretiva confirmatória do 

princípio do dia de guarda no sétimo dia semanal, não havendo autorização bíblica para 

nenhuma alteração no referido princípio. 

Historicamente, essa última posição vinha sendo defendida por grupos de 

observadores do sábado ao longo de toda a história do cristianismo, sendo, porém, conhecidos 

com mais publicidade a partir do surgimento da imprensa e da ampliação da Reforma. 

Exemplos desses grupos na Europa foram os anabatistas da Moravia e da Boêmia, bem como 

outros grupos noticiados na Rússia, Turquia, Suíça, Polônia, Alemanha, Holanda, Hungria, 

etc. Já nos EUA, um grupo muito conhecido foi o dos batistas do sétimo dia de Newport, 

Holand Island, que desde dezembro de 1621 afirmavam a vigência do sábado do sétimo dia.
51

 

Ellen White cria e defendia a terceira linha de entendimento mencionada, afirmando não 

haver nenhuma evidência bíblica que pudesse validar os dois primeiros entendimentos.
52

 

Porém, a defesa de Ellen White quanto ao sábado do sétimo dia não era primariamente 

antropológica, sociológica, eclesiológica, etc., mas biblicamente integralista com ênfases 

soteriológica e escatológica.
53

 Ela via no sábado um princípio de excelente e essencial valor 

para a libertação integral do ser humano. Nesse sentido, enfatiza a importância espiritual deste 

mandamento para a salvação do cristão, destacando o sentido dúplice do mandamento. Para 

ela, este dia é memorial da criação
54

 e da redenção por aparecer na Bíblia ligado a estas duas 

                                                 
51

 Informações mais detalhadas acerca da observância do sábado ao longo da história, bem como sua defesa por 

grupos distintos em cada época, podem ser verificadas em STRAND, Kenneth A. (Ed.).The Sabbath in 

Scripture and History. 1. ed. Washington-EUA: Review and Herald, 1982. 391 p. ISBN 0-8280-0037-9. 

52
 A Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual a autora é cofundadora, segue o entendimento desta última quanto 

à integralidade e vigência da Lei Moral, inclusive quanto ao sábado do sétimo dia, o que se pode verifica em: 

HAYNES, Carlyle B.From Sabbath to Sunday: the attempt to change God‟s holy day. 1. ed. Washington-

EUA: Review and Herald, 2005. 128 p. ISBN 978-0-8280-1911-8; e REIS, Emilson dos; GROGER, Renato; 

FOLLIS, Rodrigo (Org.).Doutrina do sábado: fundamentos. 1. ed. Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2012. 

169 p. (Parousia; v. 1). ISBN 978-85-89504-43-0. 

53
 Há autores contemporâneos que retomam a questão do mandamento do sábado destacando sua importância e 

seu papel na vida cristã, assim como fez Ellen White em seu tempo. Um deles é o teólogo alemão Jürgen 

Moltmann, que aborda o tema de maneira profunda, tecendo argumentações que permitem interessantes 

aproximações ao pensamento da autora quanto ao tema, embora divirjam em alguns pontos. Na obra 

MOLTMANN, Jurgen. Deus na criação: doutrina ecológica da criação. Tradução de Haroldo Reimer e Ivoni 

Richter Reimer. 1. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1993, nas p. 394 a 421, o autor realiza interessante abordagem 

acerca do princípio sabático. Contudo, o enfoque de sua tratativa é primariamente ecológico, antropológico e 

eclesiológico, enquanto a tratativa de White é primariamente integralista, com ênfases soteriológica e 

escatológica. Mas em ambos os autores o sábado é visto como um importante “fundamento da experiência da 

liberdade” (p. 408). 

54
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Tradução de Renato Bivar. 4. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2002, p. 136: “Deus fez o mundo em seis dias literais, e no sétimo dia 

literal descansou de toda a Sua obra que fizera, e restaurou-Se. Assim deu ao homem seis dias em que 

trabalhar. Mas santificou o dia de Seu descanso, e deu-o ao homem para ser observado, livre de todo o trabalho 
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realidades (Gên. 2:1-3; Ex. 20:1-11, 31:17; Deut. 5). Relembra que Deus é o criador e por isso 

Senhor de todas as criaturas e coisas sob Seu governo. É também memorial da redenção, ou 

seja, lembra a realidade de que a genuína liberdade somente pode ser realizada pela ação 

libertadora de Deus na vida humana escravizada pelas contingências temporais e espaciais do 

pecado. 

Destacando essa função recordativa dúplice, ela afirma que “o sábado é um sinal do 

poder criador e redentor; ele indica a Deus como a fonte da vida e do saber; lembra a 

primitiva glória do homem, e assim testifica do propósito de Deus em criar-nos de novo à Sua 

própria imagem”
55

. Considerando essa recriação/redenção como o processo de 

liberdade/libertação do homem, ela via o sábado do sétimo dia como um princípio 

imprescindível de realização da liberdade por meio de sua orientação e proteção. Ele lembra a 

dependência da raça humana em relação a Deus e proporciona momentos e lugares especiais 

de encontros entre libertador e libertado, possibilitando o ajustamento integral destes últimos 

em suas relações de liberdade com o Divino,com o humano e com a criação. O sábado aponta 

assim que o homem é absolutamente dependente de Deus, tanto para existir quanto para viver 

essa existência em libertação permanente que lhe possibilite plenitude. Ambas as realidades 

são testemunhadas, respectivamente, pelos atos da criação e da redenção. 

Ao lembrar que Deus é o criador, o sábado coloca diante do ser humano a realidade de 

sua verdadeira origem (pó), destacando assim a fragilidade de sua existência enquanto 

pecador. Ao lembrar que Deus é o redentor, o sábado coloca diante do ser humano a realidade 

de sua verdadeira vocação (eternidade) destacando assim sua real possibilidade de realização 

em liberdade. O sábado evidencia o fato de que, apesar de si mesmo e das contingências 

(necessidades e limitações) às quais está sujeito em razão de sua condição, o homem pode 

experimentar a genuína liberdade. O sábado não só lembra essas realidades, mas também 

proporciona tempos e espaços nos quais o indivíduo pode ter suas perspectivas integralmente 

realinhadas às do Criador e Redentor, o único que pode realizá-lo em plenitude.
56

 

                                                                                                                                                         
secular. Ao separar assim o sábado, deu Deus ao mundo um memorial. Não separou Ele um de qualquer dia em 

sete, mas um dia especial, o sétimo dia. E ao observar o sábado, mostramos que reconhecemos a Deus como 

Deus vivo, o Criador do Céu e da Terra”. 

55
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 250. 

56
 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 207: “A obra no Céu não cessa nunca, e o homem não deve 

descansar de fazer o bem. O sábado não se destina a ser um período de inútil inatividade. A lei proíbe trabalho 

secular no dia de repouso do Senhor; o labor que constitui o ganha-pão deve cessar; nenhum trabalho que vise 

prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia; mas como Deus cessou Seu labor de criar e repousou ao 

sábado, e o abençoou, assim deve o homem deixar as ocupações da vida diária, e devotar essas sagradas horas 

a um saudável repouso, ao culto e a boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo estava de perfeito 
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O sábado, pensado nessa perspectiva integralista da autora, é da parte de Deus um 

importante princípio de liberdade/libertação do ser humano. Sua primeira eficácia é libertá-lo 

da inquietação decorrente da busca constante de si mesmo e dos interesses materiais e 

temporais próprios. Oportuniza assim o descanso em Deus e a redescoberta dos reais valores 

da vida que realmente importam. Neste dia o ser inquieto pode encontrar seu tempo e lugar de 

descanso mais intenso na presença do Redentor. Falando dessa realidade, Moltmann pontua 

em sua abordagem do tema: 

 

Tudo o que existe está ameaçado pela não existência e pode voltar a ser 

nada. Por isso, tudo o que existe é inquieto e está em busca de um lugar, 

onde não possa ser alcançado por essa ameaça, em busca de um „lugar de 

descanso‟. Não somente o coração da pessoa está „inquieto em nós até achar 

descanso em ti‟, como dizia Agostinho, mas toda a criação está perpassada 

por esta inquietude e se transcende a si mesma na busca pelo descanso, no 

qual pode permanecer [...]. Na presença repousante direta de Deus, todas as 

criaturas encontram o seu paradeiro. Na presença repousante direta de Deus, 

todas as criaturas encontram seu fundamento. O sábado preserva as criaturas 

da destruição e preenche a sua existência inquieta com a sorte da presença do 

Deus eterno. No sábado, todas as criaturas encontram o seu „lugar‟ no Deus 

presente.
57 

 

Ao proporcionar assim o descanso em Deus, o sábado contribui para promover na vida 

cristã uma permanente perspectiva temporal e espacial equilibradas. E o faz ao possibilitar 

que, mesmo vivendo em meio ao caos das contingências temporais e espaciais, o ser humano 

possa desfrutar de um tempo semanal de afirmação da esperança, onde quer que esteja. 

Oportuniza tempos e espaços específicos de realinhamento das perspectivas humanas aos 

planos Divinos.O sábado, enquanto momento libertador, é uma das muitas expressões 

genuínas da graça Divina, vez que não discrimina nem exclui ninguém, vindo semanalmente a 

todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, senhores e servos, próximos ou distantes, num ato 

de oportunidade de realização da liberdade redentora. 

Conforme pontua Moltmann, essa experiência “não neutraliza todos os conflitos na 

criação e também não acaba com as possíveis contradições das criaturas em relação ao seu 

                                                                                                                                                         
acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado”. (grifos acrescidos). Essa citação aponta que, para Ellen 

White, o sábado proporciona oportunidade de repouso físico, adoração e serviço ao necessitado. Essas 

realidades são oportunidades de realinhar as perspectivas humanas aos planos de Deus, respectivamente nos 

três âmbitos da integralidade: físico, espiritual e mental (emocional). É uma realidade ao mesmo tempo 

sensorial, racional e espiritual, que o indivíduo experimenta na comunhão mais intensa com Deus e no serviço 

ao próximo. 

57
 MOLTMANN, Jurgen. Deus na criação: doutrina ecológica da criação. Tradução de Haroldo Reimer e Ivoni 

Richter Reimer. 1. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1993, p. 401. 
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criador e consigo mesmo, mas ela impele para sua modificação de modo que sejam 

correspondentes a Deus e reconhecíveis como tal”
58

. Ou seja, o sábado não anula as 

contingências e não muda as circunstâncias em que vivem os homens, mas dá a eles a 

oportunidade de serem capacitados por Deus para responder melhor aos desafios dessas 

circunstâncias, vivendo de maneira mais coerente em meio a elas. Além disso, o sábado 

possibilita ao homem uma melhor compreensão do passado, uma existência mais digna no 

presente e a esperança de uma existência plena no futuro.
59

 

O sábado gera, assim, um censo de continuidade entre o passado e o presente, 

possibilitando uma perspectiva coerente de realização do futuro. Aponta a certeza de que a 

origem e destino da raça humana estão enraizados num todo coerente baseado num Criador 

que é também o Redentor. Mostra que, apesar dos ciclos (temporais e espaciais) 

aparentemente intermináveis de misérias humanas, toda e qualquer existência começa, 

subsiste e termina sob o amoroso cuidado de Deus, cuja presença se mostra ainda mais 

expressiva ao término/reinício de cada ciclo semanal. Aponta a possibilidade de um refúgio 

humano em meio à ditadura dos caóticos ciclos de escravidão materiais, emocionais e/ou 

espirituais que desumanizam a raça humana. Os seres humanos têm assim a oportunidade de 

afirmarem sua origem e seu propósito na vida com mais intensidade a cada vez que o sábado, 

um tempo extraordinário de restauração, intercepta o tempo ordinário de desgastes no qual as 

misérias escravizadoras da vida tendem a minar as esperanças humanas. 

Assim pensado, conforme já se disse, o sábado é um símbolo da graça Divina, por ser 

um tempo que vem até o homem, seja este quem for, em qualquer lugar ou cultura, rompendo 

com as limitações existenciais.
60

 Anuncia assim que a esperança de liberdade/libertação é real 

                                                 
58

 MOLTMANN, Jurgen. Deus na criação: doutrina ecológica da criação. Tradução de Haroldo Reimer e Ivoni 

Richter Reimer. 1. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1993, p. 398. 

59
 Conf. TIMM, Alberto R. O Sábado na Bíblia: por que Deus faz questão de um dia. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2010, p. 102, “o sábado é um sinal da aliança com três dimensões temporais. É significativo para o 

aqui e agora: reflete sobre o passado e avança sobre o futuro. Reflete o passado no sentido de ter sido instituído 

na criação e ser um memorial de Deus haver criado este mundo. Fala algo significativo sobre a atividade de 

Deus no presente, confirmando ser um sinal de aliança na vida daqueles que reconhecem Deus como seu 

Senhor, que aceitaram a Sua soberania e redenção e que vivem como o fazem pelo Seu poder. Então o sábado 

avança para o futuro último, encontrando seu pleno cumprimento no plano da salvação, quando a liberdade 

total e ilimitada e a final redenção serão experimentadas”. 

60
 Conf. MOLTMANN, op. cit., p. 403, os “espaços, áreas e âmbitos são divididos conforme poder e 

propriedade; o tempo, porém, é igual para todos, pois o tempo está aí para todos”. Ao afirmar essa 

universalidade da temporalidade sabática, Moltmann o aponta como um símbolo da justificação pela fé, pois é 

um tempo que vem gratuitamente a todos, oportunizando que igualmente se realizem na presença do Criador e 

Redentor da humanidade. Na p. 406 da mesma obra, chega a reconhecê-lo como o princípio que expressa a 

justificação pela fé. 
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para o agora, embora completa apenas para o depois, mas que continua sendo oferecida 

gratuita e indistintamente a todos, esperando de tal oferta uma resposta.
61

 

O sábado é, dessa forma, o meio pelo qual Deus oferece para o homem a bênção da 

esperança em meio ao caos da desesperança.
62

 É um oásis que permite o encontro pleno entre 

o Deus da paz, esperança e felicidade e o viajante peregrino e cansado que se arrasta pelos 

caminhos da vida, sentindo-se condenado pelas circunstâncias a vagar em meio ao deserto 

fatigante de uma existência exaustiva e já quase exaurida. É a possibilidade de ruptura com 

tais rotinas e com as forças opressoras que as promovem. É o ponto de encontro entre o 

oprimido e seu Libertador, abrindo o tempo e o espaço para realização da liberdade que 

dignifica e plenifica o ser humano em sua integralidade. É o momento de aplicação do 

bálsamo que lhe restaura as forças para continuar sua jornada proativa na esperança 

incansável de que em breve seu descanso sabático se eternizará na presença do Libertador.  

Em tempo, oportuno esclarecer que a defesa que Ellen White fez quanto à vigência e 

integralidade das leis de Deus, em especial aos Dez Mandamentos, decorre do fato de que em 

sua teologia não há a tensão entre a graça e a Lei percebida nos escritos de Lutero.
63

 

Conforme se mostrou nos textos citados, para a autora a lei é expressão do amor de Deus, 

assim como o é a sua graça. A graça é o princípio ativo que realiza o amor na vida do 

pecador, plantando em seu ser a vocação para viver em plenitude de liberdade ao obedecer às 

leis do governo Divino para realização do ser em liberdade. Assim, todas as leis de Deus 

(saúde, consciência e desenvolvimento do caráter moral) são resultado de Sua graça operante 

                                                 
61

 É nesse sentido que a autora afirma em WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina 

A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 289: “A todos quantos 

recebem o sábado como sinal do poder criador e redentor de Cristo, ele será um deleite. Vendo nele Cristo, 

nEle se deleitam. O sábado lhes aponta as obras da criação, como testemunho de Seu grande poder em redimir. 

Ao passo que evoca a perdida paz edênica, fala da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza 

Lhe repete o convite: „Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei‟ (Mat. 

11:28)”. 

62
 TIMM, Alberto R. O Sábado na Bíblia: por que Deus faz questão de um dia. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2010, p. 106-109, aponta sete bênçãos do sábado para o ser humano: revela o caráter de Deus, 

reafirma a origem da raça humana, gera maior sensibilidade em relação à natureza, estimula a estabilidade 

emocional, liberta do espírito competitivo e mercantilista, promove saúde física e reforça o princípio do amor e 

do serviço altruísta. 

63
 Conf. DARIUS, Fábio Augusto. Passos para Cristo: a construção do conceito de “santificação” na obra de 

Ellen White legada à Igreja. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior de Teologia do Instituto 

Ecumênico de Pós-Graduação. São Leopoldo. 2010, p. 102: “Para os adventistas, a Lei não está sob hipótese 

nenhuma destituída da graça de Deus; pelo contrário, a Lei [também] é graça e está em harmonia perfeita com 

ela. Exatamente por isso, a Lei não foi anulada pela graça e não há distinção [contradição] entre uma e outra, 

tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Portanto, não guardar um dos preceitos da Lei implica não imitar 

a Cristo, ou seja, Aquele que é nosso único modelo a ser imitado. Dessa forma, defende White: „Deus não usa 

sua graça para tornar sua lei sem efeito ou mudá-la de lugar. A graça de Deus e a lei de Seu reino estão em 

perfeita harmonia; elas andam lado a lado‟ [Extraído de White, Ellen G. God‟s Amazing Grace. Washington, 

DC: Review and Herald Publishing Association, 1973, p. 10]”. 
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em favor do ser humano, buscando realizá-lo por meio da orientação e proteção a ele em 

liberdade. Assim como sua graça é vigente e integral, esses mesmos princípios são bastante 

aplicados a todas as Suas leis, sobretudo à Lei Moral, parte do último conjunto normativo 

mencionado. E nesse quadro o sábado tem atenção especial por ser o único dos mandamentos 

que identifica quem é o Libertador. 

Em resumo, para White as leis são a expressão do imutável caráter de Deus, de Quem 

emana a graça salvadora a toda humanidade. E como a essência desse caráter é amor, assim as 

próprias Leis são a expressão conhecida e experimentável desse amor, o qual espera 

correspondência em ambas às dimensões: vertical e horizontal. Assim pensadas, e conforme 

se expôs, as Leis mostram a necessidade da liberdade (escravidão), identificam quem é o 

Deus que pode proporcioná-la (libertação) e como ela pode se realizar de forma genuína 

(orientação e proteção), que de fato proporcione felicidade (realização). E como Deus é 

imutável e Seu amor integral, Suas Leis também têm o mesmo caráter para orientar o ser 

humano num modo de liberdade que não admite menos do que o amor como motivo, a lei 

como baliza e o serviço como propósito.
64

 Dessa forma, a liberdade é um tema que aparece 

nos escritos da autora de forma inseparável do amor e das leis, conforme se mostrará adiante. 

 

 

1.3 A Liberdade, o Amor e as Leis 

 

 

Nos escritos de Ellen White, a exemplo dos escritos paulinos, “o amor e as leis 

honram a liberdade”
65

. Devido às limitações do ser humano, as Leis foram dadas para serem 

instrumentos de orientação e mensuração do nível de adequação da realização humana em 

liberdade. Elas estabelecem parâmetros objetivos, expressos e claros, que tornam possível ao 

homem aferir o nível de coerência de sua prática de liberdade em relação à realização ideal 

dela em cada etapa do processo de restauração, tanto do caráter, quanto da plenitude da 
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 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 467: “A lei de 

Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do Autor. Deus é amor, e 

Sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. „O cumprimento da lei é o 

amor‟ (Rom. 13:10). O caráter de Deus é justiça e verdade; esta é a natureza de Sua lei. Diz o salmista: „Tua lei 

é a verdade‟; „todos os Teus mandamentos são justiça‟ (Sal. 119:142 e 172). E o apóstolo Paulo declara: „A lei 

é santa, e o mandamento santo, justo e bom‟ (Rom. 7:12). Tal lei, sendo expressão do pensamento e vontade de 

Deus, deve ser tão duradoura como o Seu Autor”. 

65
 Conf. DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; 

REID, Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 

800. 
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liberdade. Deus busca, por meio da libertação (redenção), restaurar o ser humano e a própria 

liberdade em si, ambos à sua respectiva plenitude. 

A lei entra em cena, dentre outras razões, para mensurar em que medida essa 

restauração está ocorrendo. Ela é um dos indicadores dos frutos do Espírito que se espera 

verem refletidos na vida do ser em processo de restauração (santificação). Por essa razão, a 

autora afirma a importância da Lei enquanto agente de mensuração da liberdade humana em 

seu grau de proximidade ou afastamento em relação ao ideal pleno de liberdade cristã para o 

qual o ser humano foi e continua sendo redimido (justificação-santificação)
66

 em sua 

caminhada cristã. Desta forma, o amor e a lei são os elementos que possibilitam a avaliação 

do equilíbrio da liberdade, evitando seus possíveis extremos, ora do formalismo (idolatria da 

Lei), ora da licenciosidade (desprezo da Lei)
67

. Quaisquer desses desequilíbrios são 

considerados violação do amor, que é o fundamento da Lei, e comprometem a realização 

equilibrada da liberdade em amor, no serviço cristão.
68

 O quadro adiante procura dar uma 

ideia comparativa das três hipóteses de realização da liberdade no contexto do amor (motivo) 

e da lei (expressão), segundo a perspectiva da autora: 

 

Tabela 19 – Hipóteses de orientação da liberdade 

Formalismo Equilíbrio Licenciosidade 

Realização da liberdade basea-

da unicamente nas leis, des-

Realização da liberdade basea-

da no amor como motivação e 

Realização da liberdade basea-

da unicamente na emoção, des-

                                                 
66

 Para Ellen White, justificação e santificação caminham de mãos dadas e são inseparáveis no tocante à 

restauração do homem pecador durante todo o processo de libertação/redenção. Esta premissa foi incorporada 

na Teologia Adventista, na qual a justificação é compreendida como “justiça imputada”, e santificação como 

“justiça comunicada”, sendo ambas inseparáveis, conforme se pode verificar na obra: IGREJA ADVENTISTA 

DO SETIMO DIA.Questões sobre doutrina: o clássico mais polêmico da história do adventismo. Introdução e 

Notas de George R. Knight. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2009, p. 296-297, da qual se 

transcreve: “Justificação é a primeira obra da graça. A continuidade da obra da graça na vida é santificação. 

Alguns que começam a andar no caminho de Deus e se rejubilam ao pensamento de que são justificados 

deixam de apropriar-se do inerente poder de Cristo pelo qual as pessoas podem ser santificadas [...]. A graça de 

Deus é dada ao crente a fim de que ele possa pôr de lado cada embaraço, e o pecado que tão de perto o rodeia 

(Heb. 12:1), e assim possa prosseguir com paciência na carreira da fé que está diante dele. O poder do Espírito 

Santo capacita-o a obter a vitória sobre o pecado agora, e a viver uma vida inteiramente consagrada a Deus”. 

Para fundamentar tal perspectiva, o trecho da obra que trata do tema cita textos de Paulo, Armínio, John 

Wesley e Ellen White. 

67
 Na obra WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 125, a 

autora significa a licenciosidade como sinônimo de desregramento, libertinagem, ou seja, negação das leis que 

limitam o exercício das vontades. 

68
 VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à justificação 

pela fé. In: Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da Religião, São 

Bernardo do Campo. 1981, p. 201 (Conclusão), pontua quanto a White que: “Existe em sua etiologia uma 

dialética: a lei pode ser quebrada interna (no pensamento, amar a alguém ou algo mais do que Deus) ou 

externamente (na prática de ações, nas palavras ou nas omissões de boas obras)”. 
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provida do amor como moti-

vação na observância delas. 

na observância das Leis como 

balizas para seu exercício. 

provida das Leis como balizas 

para experiência da mesma. 

Religião Legalista 

(religiosidade sem 

espiritualidade). 

Religião Integralista 

(Espiritualidade e religiosidade 

equilibradas). 

Religião Sentimentalista 

(Espiritualidade sem 

religiosidade). 

 

Para Ellen White, a liberdade não é algo para ser apenas sabido, mas também sentido e 

praticado. Não basta ao indivíduo apenas saber que é livre. É necessário também que se sinta 

livre e experimente tal liberdade em sua realidade e plenitude. Porém, esta experimentação 

não pode ser arbitrária, pois assim a liberdade se transmuta em libertinagem. Para ser 

saudável, a liberdade deve ser equilibrada, a exemplo de todas as demais realizações 

humanas.
69

 

A ideia esboçada na coluna central do quadro acima ilustra essa busca da autora pelo 

equilíbrio na realização da liberdade, empreendimento para o qual o fundamento que combina 

o amor e as Leis é de essencial importância. Para a autora, somente estando devidamente 

motivada (por amor), coerentemente dirigida (pelas Leis) e abnegadamente dirigida (ao 

serviço) a liberdade pode ser benéfica para o ser humano, visto em sua integralidade. Os dois 

primeiros elementos formam o fundamento que faz do serviço o resultado de uma liberdade 

genuinamente realizada. Essa preocupação com a realização equilibrada da liberdade também 

foi objeto da teologia de Wesley. Refletindo a perspectiva do avivalista, um de seus 

pesquisadores pontuou na mesma linha:  

 

Acreditamos que o legalismo e a libertinagem são metamorfoses 

esclerosadas do compromisso e da liberdade. Não promovem 

suficientemente a paz, a justiça, a misericórdia e o amor, ou seja, os 

sinais fundamentais do Reino de Deus. O risco de exagerar, 

entretanto, não liberta da tarefa de definir compromissos e 

liberdades.
70

 

 

Talvez ambos tenham aderido à perspectiva Paulina de correção da liberdade, 

empreendimento para o qual o apóstolo não poupou palavras na busca de orientar a 
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 Conf. WHITE, Ellen G. Temperança. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 3. ed. 2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2005, p. 148: “Importa haver homens que compreendam, como o apóstolo Paulo, a 

importância de exercer temperança em tudo”. 

70
 RENDERS, Helmut. A graça do Deus trino: o compromisso e a liberdade. Caminhando, São Bernardo do 

Campo, Ano 7, n. 9, 2002, p. 52. 
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cristandade incipiente de seu tempo.
71

 Nesse ponto, mais uma vez a teologia de Ellen White 

segue as críticas de Paulo quanto às hipóteses consideradas desvios de liberdade. Ambos 

expressam concordância no pensamento de que “tanto o legalismo como a licenciosidade são 

opostos à liberdade, porque mantêm seus praticantes em uma forma de escravidão”
72

. Para 

ambos, “a Lei e o amor não são incompatíveis. Sem o amor, a Lei é vazia e fria; Sem a Lei, o 

amor não tem direção”
73

. 

A Lei Moral, assim como as demais leis (físicas e da consciência), são vistas como a 

expressão do caráter de um Deus de amor, que visa orientar o ser humano sobre o viver em 

liberdade, servindo a Deus e ao próximo de maneira equilibrada. O equilíbrio assume papel 

central para um modo de liberdade genuinamente cristão em seu modo de ser. Ao decidir 

obedecer ou não às leis, o ser livre está na verdade decidindo permanecer ou não livre em 

Cristo. Nesse sentido, decidir obedecer é escolher permanecer livre, e obedecer efetivamente é 

viver na liberdade. Isso porque aceitar a liberdade em Cristo pressupõe obediência às Suas 

leis, que orientam a realização dessa mesma liberdade, ao passo que rejeitá-la é abrir mão da 

liberdade que lhe foi garantida ao preço da cruz. 

A obediência é vista, dessa maneira, como o ato de permanente rendição do ser 

humano ao amor libertador de Seu Criador e Redentor, aceitando-o e correspondendo-o por 

meio de um amor que frutifica em obediência.
74

 Uma vida assim dedicada é o evangelho na 

prática. Esse sentido da obediência como ato de submissão mais sublime da liberdade humana 

é expresso pela autora ao afirmar que “a obediência é o mais alto ditame da razão bem como 

da consciência”
75

. 
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 COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboracion de Cheryl Des Jarlais 

et al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, p. 129, pontua ser a questão do equilíbrio de liberdade a 

principal motivação da carta do apóstolo aos Gálatas: “Paulo se ocupa em advertir aos Gálatas dos perigos. O 

primeiro é o legalismo. Os adversários de Paulo na Galácia estavam tão entusiasmados em ganhar o favor de 

Deus por meio de seus atos, que perderam de vista a natureza libertadora da obra de Cristo, ou seja, da 
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Cristo havia comprado, caindo em licenciosidade. Aqueles que sustentavam esse conceito supunham 

equivocadamente que a liberdade é o oposto à Lei”. (tradução própria) 
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 Ibid., p. 129, com tradução própria. 
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 Ibid., p. 134, com tradução própria. 
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 Destacando esse ponto de vista de White, COSTA, Márcio D. Principles Of Church-State Relationships In The 

Writings Of Ellen G. White. In: Tese de Doutorado em Filosofia do Seminário Teológico da Universidade 

Andrews, Berrien Springs-MI, EUA, 2010, p. 126, pontua que: “White enfatizou que Cristo o Salvador 

expressou o caráter de Deus, o qual foi também transcrito em Sua lei, e, portanto, liberdade em Cristo é 

obediência à lei”. 
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 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 506. 
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Considerando que a lei é expressão do amor de Deus para orientar a liberdade humana, 

sua obediência só terá sentido se for, também e igualmente, motivada pelo amor. Para a 

autora, quem de fato ama a Deus O obedece
76

, pois “a obediência é a prova do discipulado”
77

. 

E tal obediência é possível mesmo frente à realidade da natureza humana pecaminosa. Ligado 

à fonte do amor, o Criador e Redentor, o ser humano se torna parte ativa no que ela chama de 

“princípio da cooperação”
78

. Por esse princípio, o homem se apodera da graça Divina e se 

esforça de todas as maneiras possíveis para obedecer, mostrando-se assim livre da escravidão 

do pecado que dominava suas vontades.
79

 Passa a ter as leis impressas em seu próprio ser, já 

que “não podemos obedecer à lei a menos que esteja inscrita no coração”
80

. Continua pecador 

em razão de sua natureza, mas não mais vive escravo dela, em rebelião contra a liberdade.
81
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico Bible Training 

School, 1.º de agosto de 1912, intitulado “Are We in the Faith?”, no qual se lê: “É impossível crer que Jesus 

suportou indescritível agonia na cruz por nós sem que nosso coração transborde de amor por Ele. E se o 

amamos, seremos solícitos em satisfazê-lo e obedecer-lhe”. 
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 WHITE, Ellen G. O Maior Discurso de Cristo. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 13. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1999, p. 145, continua afirmando: “É a observância dos mandamentos que prova a 
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a alma da contaminação, dá frutos para a santidade, podemos saber que é a verdade de Deus. Quando se 

manifestam na vida a beneficência, a bondade, a brandura de coração, o espírito compassivo; quando a alegria 

de fazer o bem nos enche o coração; quando exaltamos Cristo e não o próprio eu, podemos saber que nossa fé é 

da devida espécie”. 

78
 WHITE, Ellen G. Profetas e Reis. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

1996, p. 487: “Nisto está revelada a operação do divino princípio de cooperação, sem o que nenhum verdadeiro 

sucesso pode ser alcançado. O esforço humano nada realiza sem o divino poder; e sem o concurso humano o 

esforço divino é em relação a muitos de nenhum proveito. Para tornar a graça de Deus nossa própria, 

precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca 

como substituto de nosso esforço”. 

79
 Conf. WHITE, Ellen G. Este Dia com Deus – Meditações Matinais 1980. 1. ed. Santo André-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1980, p. 122: “É o Espírito Santo que convence do pecado e o expele da alma com a 

permissão do agente humano. A mente é colocada então sob uma nova lei, a saber: a régia lei da liberdade. 

Jesus veio quebrar as algemas da escravidão do pecado por parte da alma; pois o pecado só pode triunfar 

quando se extingue a liberdade da alma. Jesus chegou às próprias profundezas da aflição e miséria humanas, e 

Seu amor atrai o homem para Ele. Por meio da atuação do Espírito Santo, Ele ergue a mente de sua 

degradação, firmando-a na realidade eterna. Pelos méritos de Cristo, o homem pode exercer as mais nobres 

faculdades de seu ser e expelir o pecado de sua alma”. 

80
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit. Disponível no periódico The Signs of the Times, 12 de setembro de 1900, 

intitulado “Our Duty as Christians”. 

81
 Conforme apontam inúmeros autores, a Lei de Deus pode ser interpretada da perspectiva da rebeldia ou da 

liberdade, o que dependerá da relação de seu intérprete com Deus, o autor da Lei. Nesse sentido, o 

DICIONÁRIO de Paulo e suas cartas. Organização de HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID, 

Daniel G. Tradução de Bárbara Theoto Lambert. 2. ed. São Paulo: Loyola/Paulus/Vida Nova, 2008, p. 797, 

pontua: “Os que outrora estavam escravizados à lei agora estão ligados a Cristo (Rom. 7:1-6). A própria lei não 

é abandonada, mas tirada à força das garras do Pecado e colocada nas mãos de um novo Senhor. Como 

ferramenta do Pecado, a lei de Deus é instrumento de destruição (Rom. 7:7-13, 1 Cor. 15:56); controlada por 

Cristo Senhor pelo poder do Espírito, torna-se meio de graça (Rom. 7:7-13, 8:2-8). O Espírito concede 

libertação, não da „lei‟ em si (nomos), nem da „escrita‟ (graphé), mas da „letra‟ (gramma) ou de sua „maldição‟ 

(Gál. 3:13) – que é o que a lei se torna, quando separada do Espírito e do Cristo em quem a lei alcança seu fim 

(2 Cor. 3:4-17, Rom. 7:6, 10:4)”. 
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Embora não tenha condições próprias de se autorrealizar liberdade, o homem passa a 

ter vontade de liberdade. E não de qualquer liberdade, mas daquela que provém de sua relação 

libertadora com o Redentor. É no Redentor que ele vê a garantia de liberdade da presença 

futura do pecado que o escraviza, a qual já pode desfrutar por antecipação na liberdade da 

culpa e do poder do pecado. Essa liberdade lhe oportuniza a obediência. Essa perspectiva de 

White, que coloca a obediência como elemento caracterizador da genuína liberdade, pode ser 

observada com muita proximidade na teologia posterior de Karl Barth, que ao relacionar 

ambos os temas afirma: 

 

Enfim, a liberdade que Deus dá à criatura significa: existe uma contingência, 

uma possibilidade de ação da criatura, vale dizer, uma liberdade de decisão, 

um certo poder de ser [...]. E liberdade de decisão, tal qual Deus a confere ao 

homem, não é a de escolher entre o bem e o mal [...]. A liberdade de decisão 

dada ao homem consiste em liberdade para escolher o único Ser a quem a 

criatura de Deus pode escolher, em louvar Aquele que a criou, em cumprir 

sua vontade – isso significa: liberdade de obedecer. Mas trata-se de decisão 

em liberdade. E é aqui que aparece o perigo. Se acontece de a criatura fazer 

um outro uso de sua liberdade que não o único uso possível [em Cristo], se 

ela pretender sair de seu papel e de sua realidade, vale dizer „pecar‟, se 

separar de Deus e de si mesma, ela não poderia mais do que cair, na 

sequência de sua desobediência – sua queda sendo coincidente com a 

impossibilidade mesma dessa desobediência, com essa eventualidade para 

sempre excluída da própria criação! A partir de então, ela não pode mais 

estar dentro do espaço e do tempo a não ser para sua desgraça, sua existência 

no quadro do passado, do presente e do futuro significando a infelicidade. É 

a queda dentro do nada. Poderia ser diferente?
82 

 

 Embora mais filosófica do que a empregada por White, a linguagem de Barth não 

deixa dúvidas de sua perspectiva de liberdade cristã como sendo caracterizada pela obediência 

a Deus. Para ambos os autores, o ser redimido é liberto para obedecer; uma perspectiva 

surpreendente em razão da oposição expressa ao apelo de liberdade proposto pelo liberalismo 

filosófico que desafiou White e Barth, cada qual em seu respectivo tempo; uma proposta de 

vida cristã que não é nova, mas que desafia os paradigmas já há muito aceitos pelas 

sociedades, incluindo a própria cristandade; uma perspectiva que liga o amor à obediência 

como diretrizes para o serviço e os coloca como único roteiro possível de realização 

responsável da liberdade cristã. Seguindo essa linha, Barth deixa ainda mais clara sua 

perspectiva que já se mencionou ao pontuar: 
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 Conf. BARTH, Karl. Esboço de Uma Dogmática. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, p. 74. 
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A questão é a seguinte: eu, que sou cristão, posso verdadeiramente viver 

segundo a palavra do Evangelho e da Lei, segundo a minha fé e em 

obediência? Poderia viver assim, no meio das necessidades de minha 

existência? Sim, é possível viver na santidade da obediência, segundo o 

Evangelho, isto que nos é dado viver, isto é o que nós devemos viver.
83 

 

 Mesmo à vista de todas as aproximações entre White e Barth, a perspectiva da autora é 

peculiar no sentido de ligar o amor, as Leis e o serviço de forma expressa à ideia de liberdade. 

Em resumo, ao afirmar que a liberdade genuinamente cristã é aquela devidamente motivada 

pelo amor, coerentemente orientada pelas leis de Deus e abnegadamente voltada para o 

serviço, a autora dá origem ao que pode se chamar de “Teologia do Discipulado”. Essa 

perspectiva teológica aponta para o raciocínio de que ser livre é servir de forma 

comprometida, e serviço comprometido é aquele motivado pelo amor e orientado pelas leis de 

Deus, inclusive por Sua Lei Moral. É um estilo de vida em liberdade, no qual o ser livre é 

motivado pelo amor que o leva à obediência em tudo que faz, servindo assim de forma 

diferenciada em ambas as dimensões: vertical e horizontal.  

 

 

2 AS DIMENSÕES DO SERVIÇO CRISTÃO: DEUS E O NECESSITADO 

 

 

Segundo Ellen White, o serviço cristão se apresenta nas dimensões vertical e 

horizontal. A primeira diz respeito ao serviço a Deus, e a segunda, ao serviço aos seres 

humanos e respeito às demais criaturas. Essas duas dimensões são inseparáveis em seus 

escritos, apontando que sua ética de serviço não admite a ideia de uma expressão de amor 

parcial do ser humano em liberdade. Para ela, o serviço cristão desenvolve a integralidade do 

servo, que ao mesmo tempo e de forma permanente busca o desenvolvimento da integralidade 

do ser servido, agindo sempre em ambas as dimensões do servir.
84

 Cabe, no entanto, 

esclarecer a quem se servirá nessas duas dimensões. 
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 BARTH, Karl. O Pai Nosso: a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Tradução do original alemão por 

Josef Blunstein. São Paulo: Fonte Editorial, 2009, p. 19. 

84
 WHITE, Ellen G. Educação. 9. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 16: “A lei do amor pede a 

consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E este serviço, ao mesmo 

tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. A abnegação é a base 

de todo o verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado recebemos a mais alta cultura de 

cada faculdade. De maneira cada vez mais plena nos tornamos participantes da natureza divina. Somos 

habilitados para o Céu, pois o recebemos em nosso coração”. 
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2.1 Deus 

 

 

Para a autora, o serviço cristão deve ser primeiramente dedicado a Deus, a quem ela 

identifica como sendo o Criador, Redentor e Mantenedor de todas as coisas. Apenas servindo 

a Deus e tendo tal empreendimento como prioridade em seu viver o ser livre estará em 

condições de servir de forma coerente na segunda dimensão. Ao servir na primeira dimensão, 

o ser humano se realiza em liberdade no plano de sua individualidade existencial, 

conformando sua integralidade ao ideal de felicidade plena para o qual fora criado. E, na 

perspectiva da autora, o serviço a Deus inclui também o serviço à Sua Igreja.
85

 

 

 

2.2 O Necessitado 

 

 

Tendo a primeira dimensão do serviço como resposta de seu viver em liberdade, o ser 

humano será impelido a servir também na segunda dimensão. Sua dedicação a Deus o levará a 

interessar-se por suas criaturas, pelas quais o próprio Deus, na pessoa do Filho, se encarnou, 

morreu e ressuscitou. Ao servir na segunda dimensão, o ser humano se realiza em liberdade 

no plano de suas relações sociais, conformando sua integralidade, também nesse aspecto, ao 

ideal de felicidade plena para o qual fora criado. O objetivo de tal serviço é levar também o 

ser servido a uma relação de comunhão com o Criador, a qual faça dele também um servidor. 

Importante esclarecer que, na perspectiva da autora, o serviço na segunda dimensão 

tem como objetivo alcançar o “necessitado”, termo que abarca toda a humanidade nas suas 

mais diversas formas do viver em sociedade. Embora a autora use os termos “semelhante” e 

“próximo” em seus escritos, sempre o faz de forma a empregá-los com o maior nível de 

abrangência possível.  Nesse sentido, interessante notar que sua preocupação foi de não deixar 

as limitações, terminológicas ou circunstanciais, restringirem o serviço que se espera, de 

forma ampla e ativa, em favor de quem quer que dele necessite. Ela usa em seus escritos 
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 Nos escritos de Ellen White, há uma conexão expressa e direta entre Deus, os cristãos e a Igreja, o que a levou 

a afirmar, conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª 

Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Historical 

Sketches of The Foreign Missions of The SDA, p. 143: “Cristo é a grande Luz, e os cristãos são escolhidos para 
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farol – a igreja de Jesus Cristo”. 
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ambos os termos citados, mas sempre com ênfase em seu sentido bíblico mais amplo, 

indicando com eles a significação daqueles que, em qualquer âmbito da existência (físico, 

mental ou espiritual), sejam necessitados do favor Divino que pode alcançá-los por meio do 

auxílio humano. 

Tal definição, portanto, não admite limitação de tempo, espaço nem qualquer outro 

tipo de condicionamento para definir o destinatário humano da ação cristã servidora.
86

 Para 

ela, Cristo está em busca do necessitado
87

, e seus discípulos comissionados, os cristãos, 

também devem seguir nesta mesma diretiva, não se conformando com menos do que servir a 

todos quantos possam, e da melhor maneira possível. 

Usando o exemplo de Cristo, ela fala do necessitado como sendo qualquer ser humano 

em condição de sofrimento e opressão.
88

Menciona-o de forma inclusiva e abrangente, a partir 

de sua visão da integralidade humana. Isso fica evidente nas muitas alusões que faz à piedade 

de Cristo dedicada “aos pobres, aos aflitos e opressos!”
89

 O uso desses três termos indica, 

respectivamente, os três âmbitos de necessidades que, na perspectiva da autora, tornam seus 

possuidores incluídos numa mesma categoria: “necessitados”. Enquanto o termo “pobre” 

parece aludir à fragilidade do sujeito no tocante às contingências materiais, o termo “aflito” 

parece referir-se às contingências emocionais, e o termo “opresso”, às contingências 

espirituais. 

Em inúmeros de seus textos, a autora destaca a realidade das necessidades humanas 

nos três âmbitos da integralidade: físico, mental e espiritual. Em qualquer deles, a fragilidade 

torna o seu possuidor um necessitado carente da graça de Deus que se faz presente nos 

agentes de Cristo por meio dos quais o Espírito ministra a tais necessidades. Desta forma, 

pode-se afirmar que a autora considera a “necessidade” do ser humano a partir de sua visão 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 9 de abril de 1908, intitulado “Unto One of the Least” na qual se lê:“Obedecer à lei de Deus significa 
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Deus, ajudando nas necessidades da humanidade sofredora, sem se importar com a crença religiosa dos 
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 Ibid., disponível no periódico The Bible Echo and Signs of the Times, 15 de maio de 1892, intitulado “The 

Poor in Spirit”, no qual a autora pontua que“Jesus está buscando o necessitado”. 
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 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 18 de maio de 1897, intitulado “Never Man Spoke Like 

This Man”. 

89
 Ibid., disponível no periódico The Bible Echo and Signs of The Times, 15 de fevereiro de 1889, intitulado “Ye 

Cannot Serve God and Mammon”. 
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integral a respeito dele.
90

 Chega a afirmar expressamente que “nosso próximo é toda pessoa 

ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus”
91

. 

Percebe-se que o critério não é o tipo de necessidade em si, mas a natureza da 

humanidade. É o humano que carrega em si a necessidade de ser restaurado à imagem de seu 

Criador – Imago Dei.
92

 O próximo é assim considerado como sendo todo aquele que 

compartilha da realidade de viver num mundo no qual reina o pecado, e no qual ele mesmo, o 

ser humano, se vê infectado pelo pecado que o torna fragilizado e integralmente necessitado 

de um Redentor. Essa compreensão mais abrangente do próximo, que se percebe na 

perspectiva da autora, pode ter sido recebida da Teologia de Wesley acerca de quem já fora 

dito ter sido da opinião de que: 

 

O próximo tem a ver com todo aquele que clama, na sua própria condição, 

por socorro, amor, justiça, libertação, perdão. O próximo é a vítima dos 

muros da separação, do cinismo, de marginalização, do não reconhecimento, 

da fraqueza, da vida esvaída em sofrimento. O próximo é aquele que não 

está sendo amado e está impedido de amar; é aquele que está segregado da 

vida plena [...]. Muda o ângulo, mas a experiência cristã é a mesma: o 

„próximo‟ é aquele que do ponto de vista da koinonia, necessita urgente 

socorro por estar excluído e oprimido. O próximo é meu irmão excluído e 
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 Um exemplo de tal abordagem se pode consultar no acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: 

Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White 

State, 2007. No periódico The General Conference Daily Bulletin, de 2 de março de 1899, a autora publicou 
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 Conf. acervo ibid. Disponível no periódico The Review and Herald, 8 de janeiro de 1895, intitulado “Followers 

of Christ Will Be Missionaries”. 
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santificação, portanto, é um contínuo processo diário. Não pode acontecer sem uma genuína conversão. Ellen 

White mencionou vários aspectos da imagem de Deus, como a dignidade, a individualidade, a liberdade de 

escolha e um caráter de amor”. 
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oprimido. „Irmão‟ é o meu próximo visto na sua relação transfigurada de 

koinonia e integrado a ela, consciente de sua pertença ao Corpo de Cristo.
93 

 

Essa perspectiva é sem dúvida um conceito inclusivo e abrangente acerca dos 

destinatários do serviço cristão, cuja ideia elimina toda e qualquer possibilidade de acepção de 

pessoas, no tocante ao servir que se espera do ser já liberto.
94

 Do ponto de vista de 

necessidade, ela chama a todos de “pobre humanidade caída”
95

. É sem dúvida uma 

perspectiva que iguala os seres humanos de todas as épocas e lugares, no que diz respeito à 

sua necessidade essencial de Deus e uns dos outros. Reconhecê-lo é concordar que o serviço 

esperado de um cristão deve ser integral, já que as necessidades daqueles que serão servidos 

também o são. Por isso a realização de tal serviço não admite condicionamentos temporais, 

espaciais nem ideológicos quanto aos seus destinatários. Em Cristo, conforme aponta a autora, 

não pode haver distinção quanto aos que servem
96

, tampouco quanto aos que serão servidos.
97

 

O que pode e deve haver é a preocupação de que o serviço ocorra conforme seu ideal de 

integralidade, já que em menor ou maior grau todos os seres humanos sofrem algum tipo de 

carência, seja esta no âmbito material, emocional, espiritual. O seu apelo é veemente neste 

sentido ao afirmar que: 
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 Conf. acervo WHITE, 2007. op. cit. Disponível na obra The Review and Herald, 27 de agosto de 1903, 
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 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 
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Em todo nosso redor ouvem-se os gemidos de um mundo de aflições. Em 

todos os lados há necessitados e miseráveis. Nosso dever é auxiliar a aliviar 

e abrandar as dificuldades e misérias da vida. O serviço prático será muito 

mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o 

faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. E somos chamados para fazer 

mais do que isto. As necessidades da alma só o amor de Cristo pode 

satisfazer. Se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia 

divina. Abrir-se-ão as fontes cerradas do zeloso amor cristão. Deus requer 

não somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também nosso 

semblante amável, nossas palavras de esperança, nosso cordial aperto de 

mão. Quando curava os doentes, Cristo punha sobre eles as mãos. Também 

devemos achegar-nos em contato íntimo com quem procuramos beneficiar. 

Muitos há que não têm mais esperança. Dai-lhes novamente a luz do Sol. 

Muitos perderam o ânimo. Dizei-lhes palavras de conforto. Orai por eles. Há 

os que carecem do pão da vida. Lede-lhes da Palavra de Deus. Muitos 

padecem de uma enfermidade da alma que bálsamo nenhum pode restaurar, 

médico algum curar. Orai por essas pessoas, encaminhai-as a Jesus. Contai-

lhes que há um bálsamo e um Médico em Gileade.
98 

 

Para a autora, servir integralmente significa que o servo dedica toda a sua 

integralidade na busca de atender às contingências que fragilizam qualquer dos três aspectos 

da integralidade humana daqueles a quem serve. Servir de tal forma significa que o servo se 

preocupa não somente em suprir as necessidades imediatas do ser servido, mas, sobretudo, 

prioriza o crescimento deste último, abrindo-lhe caminho para o desenvolvimento de sua 

integralidade.
99

 Deve, para tanto, identificar não somente as necessidades aparentes que 

evidenciam as fragilidades do ser servido, mas também as reais necessidades que lhe dão 

causa. O cristão é assim chamado a servir de uma forma em que sua responsabilidade perante 

o necessitado não se esgota pelo atendimento das simples demandas materiais ou emocionais 

deste. 

A satisfação dessas contingências não é suficiente para proporcionar ao ser humano a 

plenitude de sua integralidade, tampouco dar sentido à sua existência. A vida daquele que 

serve e daquele que é servido deve se encontrar num processo de envolvimento que seja 

benéfico à integralidade de ambos, resultando no que ela chama de “verdadeira caridade”, que 

se entende como característica peculiar da religião bíblico-cristã que desenvolve a todos 

aqueles que nela tomam parte:  
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 WHITE, Ellen G. Parábolas de Jesus. Tradução de S. Júlio Schwantes. 11. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998, p. 417-418, com grifos acrescidos. 
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 Esse desenvolvimento é o crescimento harmonioso dos aspectos físico, mental e espiritual do indivíduo, 

conforme se detalhou na Tese de SNORRASON, Erling B.Aims of education in the writings of Ellen White. In: 

Tese de Doutorado em Filosofia da Faculdade de Educação da Universidade Andrews, Berrien Springs-MI, 

EUA, 2005, p. 203-216.  
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Podemos dar aos pobres, e prejudicá-los, ensinando-os a depender de outros. 

Tais dádivas animam o egoísmo e a inutilidade. Conduzem muitas vezes à 

ociosidade, ao desperdício e à intemperança. Homem algum que seja capaz 

de ganhar sua subsistência tem o direito de depender dos outros. O provérbio 

„O mundo me deve a manutenção‟ encerra a essência da mentira, da fraude e 

do roubo. O mundo não deve a subsistência a nenhum homem capaz de 

trabalhar e ganhar a vida por si mesmo. A verdadeira caridade ajuda os 

homens a se ajudarem a si mesmos. Se alguém vem à nossa porta e pede 

alimento, não o devemos mandar embora com fome; sua pobreza pode ser o 

resultado de um infortúnio. Mas a verdadeira beneficência significa mais que 

simples dádivas. Importa num real interesse no bem-estar dos outros. 

Cumpre-nos buscar compreender as necessidades dos pobres e dos aflitos, e 

conceder-lhes o auxílio que mais benefício lhes proporcione. Dedicar 

pensamentos e tempo e esforço pessoal custa muitíssimo mais que dar 

meramente dinheiro. Mas é a verdadeira caridade. Os que são ensinados a 

ganhar o que recebem aprenderão mais prontamente a empregá-lo bem. E, 

aprendendo a depender de si próprios, estão adquirindo aquilo que não 

somente os tornará independentes, mas os habilitará a ajudar a outros. 

Ensinai a importância dos deveres da vida aos que estão desperdiçando suas 

oportunidades. Mostrai-lhes que a religião da Bíblia nunca torna os homens 

ociosos. Cristo sempre incentivou ao trabalho.
100 

 

O serviço cristão assim pensado produz verdadeira libertação, já que seu objetivo 

primário não é mudar as circunstâncias de tempo e de espaço, mas desenvolver o próprio ser 

servidor em suas potencialidades. É a mudança de perspectiva e a atitude comprometida que 

fazem com que o ser liberto viva de forma positiva mesmo frente às limitações existenciais 

que enfrenta ao interagir com outros que também estão sujeitos aos sofrimentos 

contingenciais de tempo e espaço.
101

 Não se trata de ignorar ou desprezar as fragilidades 

materiais ou emocionais do ser humano, mas de servi-lo nestes aspectos sem perder de vista 

que suas fragilidades espirituais são a prioridade, cujo atendimento é considerado pela autora 
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 WHITE, Ellen G. A Ciência do Bom Viver. Tradução de Carlos A. Trezza. 10. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2004, p. 195. 

101
 Nos escritos de Ellen White, a verdadeira libertação não depende de resistência, revoluções ou mudanças de 

natureza política. Ao contrário, mudanças no plano social somente ocorrerão como reflexo de uma genuína 

mudança no plano das individualidades. Para ela, ao viver o cristianismo autêntico, conforme exemplificado 

por Cristo, o cristão pode experimentar em Deus a solução para as fragilidades de sua alma, mesmo vivendo 

num mundo injusto e de poucas perspectivas de melhoria. Contudo, não se trata de um viver passivo, já que o 

cristianismo autêntico pressupõe uma vida de serviço a Deus e ao necessitado. O genuíno estilo de vida cristão 

é a única revolução que pode transformar o mundo para melhor. Nesse sentido, WHITE, Ellen G. O Desejado 

de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2005, na p. 509, pontua: “O governo sob o qual Jesus viveu era corrupto e opressivo; clamavam de 

todo lado os abusos – extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou 

nenhuma reforma civil. Não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não 

interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso 

exemplo conservou-Se afastado dos governos terrestres. Não porque fosse indiferente às misérias do homem, 

mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve 

atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração.Não pelas decisões dos tribunais e conselhos, 

nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo há de estabelecer-se o reino de 

Cristo, mas pela implantação de Sua natureza na humanidade, mediante o operar do Espírito Santo”. 
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como fundamental para que os demais âmbitos da existência tenham sentido ao serem 

também atendidos. 

O homem precisa de pão e de relacionamento, mas sua realização existencial em 

liberdade jamais ocorrerá apenas com a satisfação de tais contingências. A verdadeira 

caridade não descuida dessas necessidades
102

, mas não se limita a elas, e não descansa 

enquanto o ser servido não tem um encontro com o Cordeiro de Deus que pode libertá-lo de 

sua condição de escravidão e dar sentido à sua existência sofredora.
103

 

Outro ponto que merece atenção na tratativa da dimensão do serviço cristão nos 

escritos da autora é sua crítica a duas possíveis situações que mostram desequilíbrio: aqueles 

que servem apenas a si mesmos e pensam estar servindo a Deus;e aqueles que pensam estar 

servindo a Deus enquanto negam a dimensão humana do serviço cristão. No tocante a ambas 

as hipóteses, ela advertiu não serem atitudes cristãs, pois o cristão não tem como prioridade a 

si mesmo.
104

 Afirmou que “Cristo tem sido ofendido e ferido pelo nosso acentuado amor 

egoísta e nossa indiferença para com os „ais‟ e as necessidades alheios”
105

. 

Para ela, o verdadeiro amor cristão lança fora o egoísmo, não admitindo indiferença às 

fragilidades do seres necessitados.
106

 Nesse sentido, afirma que “é impossível estar unido a 

Cristo e todavia ser desamorável para com outros, e esquecido de seus direitos. Muitos há que 

                                                 
102

 Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 35: 

“A religião pura e imaculada perante o Pai é esta: „Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Manuscript 

ReleasesVolume One, p. 217: “A caridade ama o pecador, mas odeia o pecado, e advertirá àquele fielmente o 

seu perigo, apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não deve ser encoberto, mas 

retirado”. 
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“Words of Counsel”, no qual se lê: “Um cristão é alguém cujo coração é controlado pelo Espírito Santo. O 
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 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Mordomia. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 127. 
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 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit.,disponível no periódico The Review and Herald, 28 de maio de 1889, 

intitulado “Let Us Go without the Camp” na qual se lê: “Existe muito desse espírito de crítica, de permanecer 

indiferente ao bem-estar dos demais. Necessitamos do amor cristão”. 
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anseiam intensamente por amorosa compaixão”
107

. Para a autora, só há cristianismo quando a 

prioridade é a busca pelo atendimento das necessidades integrais “do outro”. 

 Essa dupla dimensão do serviço no contexto da liberdade cristã é uma perspectiva 

também observada na teologia posterior de Karl Barth. Em seu comentário acerca da oração 

do Pai Nosso, ele destaca duas realidades que compõem sua perspectiva quanto ao tema: a 

dupla dimensão do relacionamento e a dupla dimensão do pão. Quanto à primeira, ele destaca 

que não é possível se relacionar com Deus sem se relacionar com suas criaturas. Quanto à 

segunda, ele destaca o pão como símbolo da graça que contém dois aspectos inseparáveis, o 

natural e o sublime, sendo o primeiro a satisfação das necessidades materiais, e o segundo a 

satisfação das necessidades espirituais. O pão é assim uma dádiva completa de Deus que, uma 

vez pedida e recebida, precisa ser repartida com o necessitado a quem ele chama de 

“mendigo” e “peregrino”
108

. 

Para Barth, a graça que liberta o cristão é a mesma que o coloca aos cuidados e 

responsabilidade daqueles que são famintos de tal pão. Acerca da preocupação de Barth 

quanto ao serviço ao próximo, um de seus pesquisadores chega a afirmar que, para ele, 

“finalmente, o homem livre e verdadeiramente desejoso de paz está aberto à preocupação e à 
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 WHITE, Ellen G. Mente, Caráter e Personalidade – v. I. Tradução de Luiz Waldvogel. 5. ed. 2.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 85. 
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 A perspectiva de Karl Barth quanto ao pão que deve ser pedido e buscado pelo cristão e correspondentemente 

partilhado por ele é muito próxima à de Ellen White. Na obra: O Pai Nosso: a oração que Jesus ensinou aos 

seus discípulos. Tradução do original alemão por Josef Blunstein. São Paulo: Fonte Editorial, 2009, p. 54-57, 
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necessidades espirituais em favor da liberdade humana integral. WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Mordomia. 

5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 164-165, pontua: “Deus nos concede Suas bênçãos para 

que possamos dar aos outros. E, em todo o tempo em que nos submetermos como condutos pelos quais seu 

amor possa fluir, conservá-los-á Ele supridos. Quando pedis a Deus o pão de cada dia, Ele vos esquadrinha o 

coração, para ver se o partilhareis também com os outros, mais necessitados do que vós. Quando orais: „Tem 

misericórdia de mim, pecador‟, Ele observa, para ver se tereis compaixão daqueles com quem vos associais. É 

essa a evidência de nossa ligação com Deus – sermos misericordiosos, como nosso Pai que está nos Céus. Se 
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mais contrário que seja aos nossos sentimentos. É fazendo as obras de Cristo, atendendo como Ele aos 

sofredores e aflitos, que nós devemos aperfeiçoar o caráter cristão”. 
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desgraça de seu irmão. É preciso passar à frente de seus próprios princípios este respeito e 

amor fraternos”
109

.   

 A relação inseparável das dimensões horizontal e vertical do serviço, no contexto da 

liberdade cristã, também é uma perspectiva claramente observada na teologia de González. 

Ele chega a detalhar três fatores que justificam o condicionamento do serviço cristão à 

observância obrigatória de ambas as dimensões do servir. Primeiro, aponta o fato de todos os 

seres humanos, de qualquer época e lugar, terem sido criados pelo mesmo Deus; segundo, o 

fato de que, por assim ser, todos carregam a mesma característica essencial comum, algo da 

imagem desse Criador (Imago Dei); e, terceiro, o fato de que compartilhar tal característica os 

torna iguais, não dando a ninguém o direito de dominar a outro em prejuízo de tal imagem 

que o dignifica. Gonzalez resume desta forma uma ética da liberdade cristã que se apresenta 

nas duas dimensões: o amor a Deus que se desdobra na relação concreta de amor ao 

próximo.
110

 

 

 

3 OS RESULTADOS DO SERVIÇO CRISTÃO: O CARÁTER E AS OBRAS 

 

 

Para Ellen White, o serviço cristão resulta no/do desenvolvimento do caráter e na/da 

prática de obras coerentes com tal realidade. Esse desenvolvimento ela chama de santificação, 

e essas obras ela chama de piedade. Em seus escritos, o caráter em permanente restauração e a 

piedade prática
111

 daí resultante são duas características que aparecem como realidades 
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 GONZÁLEZ, Justo L.Introdução à teologia cristã. 1. ed. Santo André-SP: Academia Cristã, 2006, p. 116-117: 
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 A autora usa com frequência a expressão “piedade prática”. Emprega-a tanto para enfatizar o caráter ativo, 

efetivo e real da piedade cristã quanto para criticar qualquer forma de piedade que não seja de fato prática. 

Exemplo de uso da expressão se pode consultar em WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos 

A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999, p. 262. 
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inseparáveis na vida daquele que serve de forma genuinamente cristã. Cabe, no entanto, 

esclarecer como tais propostas se apresentam em seus escritos. 

 

 

3.1 O Caráter Cristão 

 

 

A autora desenvolve o sentido de caráter cristão a partir dos conceitos de santidade e 

santificação. Para ela, santidade é a condição do caráter que está em contínuo processo de 

restauração por meio da íntima comunhão com Deus na aceitação permanente de Sua graça.
112

 

Já a santificação é a forma como esse processo de restauração do caráter se realiza por meio 

da comunhão com Deus e do serviço dedicado a Ele e ao necessitado. Essa condição é 

atestada por uma vida de obediência a Deus, o que inclui o atendimento de seu chamado ao 

serviço.
113

 Para a autora, a aceitação da justificação abre caminho para a santificação do 

cristão, a qual se realiza numa contínua resposta de fé à graça transformadora. Importante, no 

entanto, é entender que o conceito de fé em sua perspectiva não tem apenas o tradicional 

sentido de crer, acreditar, concordar, significados esses muito comuns na teologia cristã dos 

dias atuais. 

Em seus escritos, a fé genuína é crer e se submeter.
114

 Por isso o crer em Deus vem 

sempre acompanhado do submeter-se a Ele, o que requer obediência às suas leis de liberdade, 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na coletânea Sermons and 

TalksVolume One, p. 402-405, em cujo texto a autora deixa claro que o cristão só pode ser santificado 
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processo de restauração de seu caráter. Em outro texto, contido no periódico The Review and Herald, 27 de 
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realidade que coloca o cristão em permanente processo de desenvolvimento integral, 

característica que autentica o crescimento na fé que ela chama de santificação. Essa fé, assim 

pensada, não pode ser meramente intelectual, devendo ser também prática, realizando-se a 

partir do cognitivo, passando pelo perceptivo e alcançando o fazer proativo. O genuíno 

discipulado é enfrentamento em obediência. É vocação para o serviço em piedade. Nesse 

ponto, é possível visualizar uma aproximação entre o pensamento da autora e o pensamento 

posterior de Bonhoeffer quanto à relação necessária entre fé e obediência. Para ele, na mesma 

linha da autora, ambas são vistas como uma unidade, justificada pelo “fato de a fé só existir 

na obediência, e jamais sem ela, e de que a fé somente é fé no ato da obediência”
115

. E não se 

trata de uma obediência qualquer, mas a submissão incondicional ao chamado de discipulado 

do Cristo. 

Nesse sentido, o autor declara expressamente que “o caminho para a fé passa pela 

obediência ao chamado de Cristo. Exige-se um passo decisivo, senão o chamado de Jesus 

ecoa no vácuo, e todo suposto discipulado, sem esse passo ao qual Jesus nos chama, 

transforma-se em falsa onda entusiástica”
116

. Para ambos, a obediência é a expressão visível 

que valida a genuína fé interior. Uma fé que rompe com a ideia reducionista de ser ela mesma 

um mero senso cognitivo ou um mero sentimento momentâneo. Uma fé que se mostra um 

princípio ativo proveniente da graça, o qual impele a pessoa a renunciar seu “eu” e a entregar-

se integralmente à obediente submissão às leis divinas para uma vida de piedade no serviço a 

Deus e ao necessitado. 

Ao servir em fé, acreditando e se submetendo a Deus, o ser liberto em justificação tem 

seu caráter transformado no processo de santificação. Assim como a justificação, tal processo 

                                                                                                                                                         
submissa à vontade divina; nossos sentimentos, desejos, interesses e honra, identificados com a prosperidade 

do reino de Cristo e com a honra de Sua causa, recebendo nós dEle graça constante, e Cristo de nós aceitando 

gratidão”. E na obra WHITE, Ellen G. Caminho a Cristo. Tradução de Delmar F. Freire. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2007, p. 56, ela é ainda mais enfática: “Quando falamos em fé, devemos ter presente 

uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diversa da fé. A existência e poder de Deus, a 

veracidade de Sua palavra, são fatos que mesmo Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Diz a 

Bíblia que „também os demônios o creem e estremecem‟ (Tia. 2:19); mas isto não é fé. Onde existe não só a 

crença na Palavra de Deus, mas também uma submissão à Sua vontade; onde o coração se Lhe acha rendido e 

as afeições nele concentradas, aí existe fé – a fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé o coração é 

renovado à imagem de Deus”. Nota-se que no primeiro texto a autora usa o termo “integral” para indicar sua 

perspectiva da inseparabilidade dos âmbitos da existência humana (corpo, mente e espírito) na atividade de 

apropriação e vivência da fé. Já o segundo texto mostra que, para a autora, há uma distinção clara entre fé e 

crença. Enquanto a crença apenas acredita, numa atitude de mero reconhecimento e/ou assentimento 

intelectual, a fé genuína vai além, levando o indivíduo a se submeter à perspectiva na qual crê, ajustando toda 

sua vida a ela. 

115
 BONHOEFFER, Dietrich.Discipulado. Tradução de Ilson Kayser. 8. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2004. 208 

p. ISBN 85-233-0767-2, p. 25. 

116
 Ibid., p. 25. 
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abarca toda a integralidade humana, pois, conforme afirmou a autora, “a santificação 

apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro: espírito, alma e corpo”
117

. As faculdades 

de seu ser são colocadas em harmonia com as leis de Deus (naturais, da consciência, do 

caráter moral), o que resulta na sua realização em liberdade. A liberdade é assim o agir em fé, 

em conformidade com tais leis, o que resulta na/da piedade cristã. E enquanto o caráter em 

santificação indica a condição de existência genuína do próprio servo, a piedade valida tal 

existência em sua relação benéfica para com aqueles a quem pode e deve servir. Assim, tanto 

o caráter em desenvolvimento quanto a piedade enquanto sua expressão mais visível são 

resultados da genuína liberdade cristã. 

 

 

3.2 A Piedade Cristã 

 

 

Para a autora, “a santidade levará seu possuidor a dar frutos e ser rico em toda boa 

obra. Ele nunca se cansará de fazer o bem”
118

. Por isso, em seus escritos o servir está 

diretamente relacionado à santidade, e o termo “serviço”, conforme já se observou, supera a 

ideia atual de caridade
119

, associando-se à ideia de piedade cristã. Já o sentido de piedade, 

bem mais amplo, compõe-se da prática da fé, da simplicidade e da humildade.
120

 Enquanto a 

                                                 
117

 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 473. Deve-se 

lembrar que o termo “alma” aparece nos escritos da autora significando a mente humana com suas muitas 

faculdades (intelectual e emocional), uma dimensão inseparável do físico. 

118
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 5 de maio de 1885, intitulado “The Exalted Character of the Christian Profession”. 

119
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 216, pontua quanto a isso: “É interessante constatar que Ellen G. 

White prefira o termo “serviço” ao termo “caridade”; [...] Ao que parece, White compreendia a distinção entre 

esses vocábulos, tanto que optou pelo uso de um em detrimento do outro. Com a degeneração da palavra 

„caridade‟, que adquire o sentido de ação egoísta e que implica em distância entre quem serve e quem recebe o 

serviço, podemos entender que o uso que White faz de „serviço‟ ajuda a recuperar a noção de ágape, o amor-

solidário”. 

120
 Um tripé validador da vida sob a cruz, muito próximo ao proposto por Ellen White, pode-se encontrar nos 

escritos de Lutero, nos conceitos de humildade, tentação e oração (fé). LOEWENICH, Walther Von.A teologia 

da cruz de Lutero. Tradução de Walter O. Schlupp, Ilson Kayser. São Leopoldo: Sinodal, 1988, explica as três 

realidades no entendimento do reformador. Falando da humildade, pontua nas p. 129-131: “a humildade é 

virtude básica da vida sob a cruz [...]. A humildade é a renúncia consciente a todas as qualidades humanas com 

as quais poderíamos argumentar [...]. Humildade é saber que não podemos subsistir perante Deus com nossa 

virtude [...]. Também nosso comportamento em relação ao próximo, em relação ao mundo deve ser regulado 

pela humildade [...]. Ela se externa principalmente como atitude bem definida em relação ao mundo e ao 

próximo. Portanto, ela é um conceito ético [...]. O limite da humildade é o amor ao próximo [...]. A verdadeira 

humildade só pode consistir na nulidade [do eu]”. Fala também da tentação, pontuando nesse sentido, na p. 

137, que “a vida sob a cruz é uma vida de tentação, teologia da cruz é teologia da tentação”. A tentação é 
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primeira se volta para Deus, a segunda opera no próprio ser, e a terceira se volta para o 

necessitado. Essas três “espécies” de atitudes, combinadas, sempre inseparáveis, constituem-

se o que a autora chama em seus escritos de piedade cristã, entendida como sinônimo de vida 

virtuosa
121

, cheia de frutos
122

. 

Em alguns trechos de seus escritos, ela chama essa piedade de “fidelidade generosa”, 

relacionando-a ao “zelo pelo serviço”
123

 ou “zeloso amor cristão”
124

. Essas realidades são 

vistas como os resultados visíveis do processo de libertação/santificação ocorrendo no caráter 

humano. São os frutos perceptíveis, no plano exterior, de uma vida em permanente 

transformação, pelo Espírito Santo, ocorrendo no plano interior do ser, numa forma de 

desenvolvimento de caráter que abarca a integralidade humana. O Espírito é quem opera essa 

transformação, tornando sua atuação perceptível no viver cristão.
125

 O quadro adiante objetiva 

dar uma ideia geral mais clara de tal perspectiva: 

 

Tabela 20 – Caracterização da piedade cristã na perspectiva Whiteana 

A santificação do caráter leva à piedade cristã, que por sua vez inclui a... 

Fé Que é crer e submeter-se a Deus e às suas Leis; 

Simplicidade Que é a disciplina quanto às necessidades e vontades próprias; 

                                                                                                                                                         
apresentada pelo reformador como a sensação do abandono de Deus em razão dos sofrimentos da cruz. Essa 

ideia não corresponde à perspectiva de simplicidade esboçada por Ellen White. E por fim, na p. 141, pontua 

que o reformador afirma a “oração como teste de sua situação de fé – onde não se ora aí, na realidade, não 

existe fé”. Assim, o tripé proposto pelo reformador (humildade, tentação e oração) evidencia uma perspectiva 

muito próxima à encontrada nos escritos de Ellen White (fé, simplicidade e humildade), apontando certa 

convergência no tocante a dois dos elementos centrais da piedade cristã compreendidos por ambos como 

desdobramentos práticos de uma vida sob a ética da Cruz. Conforme o mesmo autor afirma na p. 145, “a 

teologia da cruz não exclui a concreticidade da „vida piedosa‟, mas a exige”. 

121
 Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 298: 

“As boas obras do povo de Deus têm influência mais poderosa que palavras. Por sua vida virtuosa e atos de 

altruísmo, aqueles que isto veem serão levados a desejar a mesma justiça que produz tão bons frutos”. 

122
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 29 de janeiro de 1895, intitulado “The Grace of God Manifested in Good Works”, no qual se lê: “O 

verdadeiro cristão é abundante em boas obras; dá muito fruto. Alimenta o faminto, veste o nu, visita o enfermo 

e atende aos aflitos”. 

123
 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 9 de julho de 1896, intitulado “Greatness in Humility”. 

124
 WHITE, Ellen G. Parábolas de Jesus. Tradução de S. Júlio Schwantes. 11. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998, p. 415. 

125
 As boas obras como fruto de uma vida santificada na graça Divina é tema que White compartilha com Wesley. 

Nesse sentido, VENDRAMIN, Leondenis.Um paralelo do pensamento de John Wesley e Ellen White quanto à 

justificação pela fé. In: Dissertação de Mestrado do Instituto Metodista de Ensino Superior – Ciências da 

Religião, São Bernardo do Campo. 1981, p. 202.203 (Conclusão) lembra: “A justificação tem prioridade nos 

escritos deles [Wesley e White], os quais, condenam o abuso do „sola fide‟ e atacam veementemente o 

legalismo. Para eles, o Evangelho é ético: tanto justificação como a santificação é pela fé. As boas obras são 

evidências de que a pessoa que as realiza alcançou a justificação”. 
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Humildade Que é a disciplina no atendimento das necessidades alheias. 

 

Ao abordar esse tripé temático que compõe a sua perspectiva de piedade cristã, a 

autora destaca o desdobramento da santificação em cada uma das realidades que compõem o 

aspecto relacional da vida humana. Na relação do homem com Deus, ela afirma a piedade 

como resultado de uma vida de fé. Na relação do homem consigo próprio, ela afirma a 

piedade como resultado de uma vida disciplinada na simplicidade
126

, e em relação aos demais 

seres humanos, ela afirma a piedade como resultado de uma vida de humildade
127

 no serviço 

ao necessitado. E é em relação aos necessitados que a piedade é vista como o ato de 

reproduzir a misericórdia Divina no viver cristão, proporcionando o bem a todos aqueles aos 

quais houver a possibilidade de servir. Servir é proporcionar perspectiva de felicidade às 

pessoas por meio de mitigação de seus sofrimentos, e essa é a natureza do cristianismo.
128

 E 

tal realização se faz numa vida piedosamente cristã. 

A qualidade dos três aspectos mencionados – da relação com Deus, compreensão de si 

mesmo e relação com o outro – é considerada realidade prática que revela a real condição do 

caráter cristão, apontando-o como em santificação ou não. Essa perspectiva aponta que nos 

escritos da autora a santificação do caráter tem expressão prática, ou seja, a libertação do ser é 

algo que fica evidente no seu estilo de vida. E é nessa perspectiva que ela pontua que “Falar é 

uma questão fácil. A pergunta é: Que frutos têm que os levam à santidade? Os frutos 

                                                 
126

 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 437. Para a autora, a simplicidade é o esquecimento de si 

mesmo nas ações de realização do amor. Em texto publicado na obra Recebereis Poder – Meditações Matinais 

1999. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999, p. 57, sua perspectiva de simplicidade fica ainda mais 

clara na seguinte afirmação: “Jesus é o modelo perfeito. Em vez de procurar agradar-nos a nós mesmos e 

seguir nossa própria vontade, procuremos refletir a Sua imagem. Ele era bondoso e cortês, compassivo e terno. 

Somos semelhantes a Ele nestes aspectos? Procuramos tornar nossa vida perfumada com boas obras? O que 

necessitamos é a simplicidade de Cristo”. 

127
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico Review and 

Herald, 18 de janeiro de 1887, intitulado “Unity and Love among Believers”, no qual se lê: “Em lugar de 

ambicionarmos ser iguais ou superiores aos demais em honra e posição, devemos buscar ser humildes e fiéis 

servos de Cristo”. Também, conf. WHITE, Ellen G. Vida e Ensinos. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 10. ed. 

2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 74: “O cristão revela a verdadeira humildade, 

mostrando a brandura de Cristo, estando sempre pronto para auxiliar a outros, falando palavras amáveis e 

praticando atos desinteressados, o que eleva e enobrece a mais sagrada mensagem já vinda ao nosso mundo”. 

128
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. IV. Tradução de A. G. Brito. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 520: “A natureza do cristianismo é tornar famílias felizes, e feliz a sociedade”. 
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demonstram o caráter da árvore. Dizer e não fazer é como ser uma árvore cheia de pretensas 

folhas, ainda que estéril e infrutífera”
129

. 

Para a autora, não pode haver dicotomia quanto ao caráter santo e as obras de piedade 

no viver cristão. Ambas as realidades são condições inseparáveis e às vezes tratadas de forma 

dialética: o caráter em santificação resulta em piedade, ao passo que esta última contribui para 

o crescimento em santificação. Ambos operam para o desenvolvimento do ser, mantendo-o 

em liberdade. O quadro adiante pode dar uma ideia detalhada de tal perspectiva: 

 

Tabela 21 – Aspectos práticos da piedade cristã  

Santificação Desdobramentos Práticos Resultados 

Fé 

 Conhecimento e crença em Deus, por meio do 

estudo diário da Bíblia; 

 Comunhão com Deus no hábito da oração e no 

convívio com a família da fé (Igreja); 

 Submissão a Deus na obediência às Suas Leis 

(Naturais, Consciência, Moral); 

Desenvolvimento das 

faculdades do caráter 

humano no âmbito da 

integralidade; 

Simplicidade 

 Discernimento na percepção das necessidades 

próprias para o viver integral
130

; 

 Equilíbrio no atendimento de tais necessidades
131

; 

 Exercício disciplinado das vontades, de forma a não 

viver em função delas
132

; 

Disciplina das 

faculdades do caráter 

humano no âmbito da 

individualidade; 

Humildade 

 Sensibilidade na percepção das necessidades alheias, 

para o viver integral; 

 Atendimento das necessidades alheias de forma 

Disciplina das 

faculdades do caráter 

humano no âmbito 

                                                 
129

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 18 de julho de 1892, intitulado “By their Fruits Ye Shall Know Them”. 

130
 Ibid., disponível no periódico The Health Reformer, 1.º de fevereiro de 1877, intitulado “The Follies of 

Fashionable Dress”, no qual se lê: “Aqui está o segredo do gozo, da paz e da felicidade: obediência à lei de 

Deus e da natureza. O cristão verdadeiro que possui a mansidão e a humildade de Cristo está satisfeito com o 

vestuário simples, adequado e benéfico à saúde, procura viver vida de utilidade e conforma seus hábitos ao 

exemplo de Jesus. Essa pessoa encontrará verdadeira felicidade, a recompensa de fazer o bem. Tal pessoa será 

elevada acima da escravidão de uma vida artificial para a liberdade e a graça da simplicidade em Cristo”. 

131
 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 13 de outubro de 1898, intitulado “The Truth and Its 

Power in the Heart”, no qual se lê: “O amor ao dinheiro não deve absorver o seguidor de Cristo. Trabalhará este 

pela causa de Cristo, negando o eu, evitando todo o gasto desnecessário, para que os meios que chegam a seu poder 

possam ser usados na obra de salvar almas que estão no mundo sem Cristo e sem esperança. Assim cooperará com o 

Redentor do mundo, que por nossa causa Se fez pobre, para que, por Sua pobreza, fôssemos feitos ricos”. 

132
 Ibid., disponível no periódico The Bible Echo and Signs of the Times, 15 de fevereiro de 1889, intitulado “Ye 

Cannot Serve God and Mammon”, no qual se lê: “Todo o céu observa com interesse para ver o uso que 

estamos fazendo dos talentos que Deus nos confiou. Caso armazenássemos tesouros no céu, usaríamos os bens 

do Senhor para avanço de Sua causa, para salvação de almas e para abençoar a humanidade. Quando o coração 

ama a Deus verdadeiramente, as propriedades não são motivo para atrapalhar o avanço na luta cristã, por que o 

homem consagrado discernirá as melhores inversões, e usará sua riqueza para abençoar os filhos de Deus”. 
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cristã (serviço cristão); 

 Consideração de si mesmo como inferior em honra e 

posição em relação àqueles que são servidos. 

relacional e/ou social. 

 

Conforme se infere do quadro acima, a fé, a simplicidade e a humildade são posturas 

caracterizadoras da piedade cristã, e que resultam, por sua vez, de um caráter em santificação, 

ao mesmo tempo que o promove. Cada postura tem seus desdobramentos práticos na vida 

cristã, evidenciando a relação necessária entre o “ser” e o “fazer” no serviço cristão.  A autora 

apresenta a transformação do caráter de forma inseparável das obras que expressam tal 

realidade. 

Em razão de tal perspectiva, as boas obras recebem especial atenção em seus escritos, 

sendo tratadas como resultados que testificam da natureza do caráter de quem as pratica. Em 

seus escritos, as obras são importantes, porém não são entendidas como meios para a piedade, 

mas como expressão visível da mesma. São os resultados espontâneos de um caráter 

transformado pela liberdade experimentada em Cristo. A seu ver, ninguém será salvo por 

meio das boas obras, ao mesmo tempo em que não poderá ser salvo sem expressá-las no 

viver, pois elas atestam que o caráter de fato está em processo de transformação, sendo assim 

habilitado para a eternidade. 

Nesse sentido, ela afirma quanto aos cristãos que “todas as suas boas obras não podem 

salvá-los; no entanto, é impossível que sejam salvos sem boas obras”
133

. As boas obras são 

assim vistas como evidências do que ela chama de “verdadeira religião”
134

, no sentido de 

cristianismo prático, interiormente motivado pelo amor e exteriormente testemunhado pelo 

serviço abnegado. Essa religiosidade não está reduzida apenas a uma profissão verbal da fé, 

ou à prática superficial de ritos e cerimônias, ou mesmo à mera intenção quanto 

àespiritualidade, mas à realização prática do chamado Divino ao serviço de amor.
135

 Nesse 

sentido, ela afirmou que: 

                                                 
133

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 21 de março de 1878, intitulado “An Appeal in Behalf of Our Missions in Europe”. 

134
 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 451, pontua quanto ao que considerava como a verdadeira religião: “O apóstolo [Paulo] 

mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural 

poderia entendê-la pela investigação, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é uma 

coisa prática, uma energia salvadora, um principio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder 

renovador de Deus sobre a alma”. 

135
 Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 38: 

“Tornar-se um batalhador, prosseguir pacientemente na prática do bem que requer esforço abnegado é uma 

tarefa gloriosa, sobre a qual o Céu dispensa o seu sorriso. O trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais 

zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, 
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A verdadeira religião é a obra da graça no coração, o que faz com que a vida 

se torne uma fonte de boas obras, como a fonte alimentada de águas vivas. A 

religião não consiste meramente em meditação e em preces. A luz do cristão 

manifesta-se em boas obras, sendo assim reconhecida pelos outros. A 

religião não se deve achar divorciada dos negócios da vida. Cumpre que ela 

penetre e santifique suas ocupações e empreendimentos. Caso uma pessoa 

esteja realmente ligada com Deus e o Céu, o espírito que habita no Céu 

influenciará todas as suas palavras e ações. Ela glorificará a Deus em Suas 

obras, e levará outros a honrá-Lo.
136 

 

Para a autora, as boas obras validam a genuína religião, cujo fundamento é o serviço 

que promove o bem integral a tantos quantos for possível. Essa atitude é resultado de uma 

motivação interior mais nobre que lhe dá sentido: o amor fraterno que nasce no amor a Deus. 

E no tocante ao papel das obras na vida cristã enquanto resultado da graça, e não como meio 

de justificação, White mais uma vez segue o roteiro da Teologia Paulina. Para ela, permanecer 

em Cristo é permanecer em liberdade, e tal condição resulta naturalmente em um tipo de vida 

ética no evangelho, ética que inclui o servir em amor, por amor e para o amor.
137

 Essa ética de 

liberdade é a santificação expressa na piedade (fé, simplicidade e humildade), a qual 

evidencia um caráter em transformação, capaz de expressar a genuína liberdade cristã.  

Ao detalhar a piedade cristã em seus escritos, Ellen White chamou a atenção para três 

dificuldades que percebia, respectivamente, em relação a cada um dos três aspectos da 

piedade. A primeira, que diz respeito à fé, consiste na omissão da cristandade quanto ao 

quarto mandamento da Lei de Deus; a segunda, que diz respeito à simplicidade, consiste na 

opção de muitos cristãos pelo estilo de vida materialista; e a terceira, que diz respeito à 

humildade, consiste na negligência de muitos quanto ao serviço em favor do necessitado. O 

produto final dessas realidades é chamado nos escritos da autora de cristianismo nominal, 

possível de se ilustrar como segue: 

 

                                                                                                                                                         
exortação e palestras são frutos baratos, frequentemente artificiais; mas os frutos que se manifestam em boas 

obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na 

boa árvore”. 

136
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 18 de setembro de 1888, intitulado “A Lesson of Faith”. 

137
 COSAERT, Carl P. El evangelio en Gálatas: Edición para maestros. Con colaboración de Cheryl Des Jarlais et 

al. Dirigido por Marcos Blanco e Ilustrado por Lars Justinen. 1.ª Edición. Flórida Oeste, Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011, p. 131, pontua que a afirmação de tal ética é algo muito presente 

na Teologia Paulina: “A vida ética do evangelho não representa a carga de fazer coisas para demonstrar que 

somos filhos de Deus. Antes, fazemos o que fazemos porque já somos seus filhos”. (tradução própria) 
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Tabela 22 – O cristianismo nominal 

Principais Contradições Resultados 

Vida Cristã Vida de Egoísmo
138 Libertinagem 

Fé:  

Foco em quem 

“Deus” é; 

Nominalismo:  

Foco no “eu” sou; 

Profissão de fé sem submissão efetiva a Deus e à 

completude de suas Leis, inclusive quanto à guarda 

do sábado no sétimo dia semanal
139

; 

Simplicidade:  

Foco no que “Deus” 

quer para mim; 

Materialismo: 

 Foco no “eu” 

quero; 

Vida voltada exclusivamente para satisfação das 

vontades materiais e emocionais próprias
140

; 

Humildade:  

Foco no que “Deus” 

faz de mim. 

Individualismo: 

Foco no “eu” faço. 

Prática de atitudes de indiferença, desprezo ou 

superioridade em relação aos outros
141

. 

Cristianismo nominal é libertinagem, atitude contrária à genuína liberdade cristã.  

 

Para Ellen White, tais realidades de seu tempo eram comprometedoras da genuína 

liberdade cristã. Indicavam a possibilidade da mera existência nesta vida sem crescimento 

espiritual, e, portanto, a mera sobrevivência sem a genuína liberdade em Cristo. Dito na forma 

da autora, a ausência de frutos saudáveis indicava a doença ou até mesmo a morte da própria 

árvore, ainda que esta aparentasse estar bem. Para ela, a genuína liberdade deve levar à 

piedade prática no servir, numa vida na qual não há lugar para o egoísmo em nenhuma de 

suas formas. É nesse contexto que a autora buscou no texto de Isaías 58 fundamento para 

                                                 
138

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007, disponível no periódico The Bible Eco, 12 

de fevereiro de 1894, intitulado “Give an Account of Thy Stewardship”, no qual se lê: “O egoísmo é um 

demônio cujo nome é legião, e parece que em todas as épocas esse demônio conduz o mundo para longe de 

Cristo e do espírito de abnegação. Por causa de sua influência, a igreja é fraca, quando deveria ser poderosa”. 

O egoísmo aparece nos escritos da autora como a ausência de sujeição do “eu” à disciplina do Espírito Santo, 

único meio capaz de levar à negação própria e conformidade em relação à vontade de Deus e atendimento ao 

necessitado. 

139
 WHITE, Ellen G. Mensagens Escolhidas – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 2. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 218: “A lei requer obediência perfeita. „Qualquer que guardar 

toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos‟ (Tia. 2:10). Nem um desses dez preceitos 

pode ser violado sem deslealdade para com o Deus do Céu”. 

140
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit., disponível no periódico The Review and Herald, 19 de abril de 1870, 

intitulado “Practical Remarks” na qual se lê: “O problema é a falta de mansidão, a humildade não está 

presente. Não estamos dispostos a viver na simplicidade do evangelho. Queremos ser honrados uns pelos 

outros. Não estamos dispostos a sofrer aflições com o povo de Deus, como Moisés. Não estamos dispostos a 

ver os nossos nomes taxados como maus. E apesar do céu nos convidar a romper a influência da Terra e fixar 

nossos olhos nas coisas de valor imortal, ainda os fixamos às coisas da Terra. Não estamos dispostos a elevar 

nossos afetos. Estamos como uma videira extenuada, cujos ramos estão aferrados ao tronco inútil”. 

141
 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. II. Tradução de César Luís Pagani. 1. ed. 2.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 550-551: “Egoísmo é abominação à vista de Deus e dos santos 

anjos. Por causa desse pecado, muitos não usufruem o bem que poderiam. Egoisticamente olham para suas 

próprias coisas. Não amam nem buscam os interesses de outros como buscam os seus. Eles invertem a ordem 

de Deus. Em vez de fazer pelos semelhantes o que desejariam que esses lhes fizessem, fazem para si mesmos o 

que desejam que outros lhes façam, e fazem a outros o que estão muito indispostos a receber da parte deles”. 
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apelar a uma urgente reforma no meio cristão quanto às três contradições referidas no quadro 

acima, as quais ela julgava comprometer a piedade e por isso a própria liberdade cristã.
142

 

Com base no referido texto, conclamou a cristandade à observância do quarto 

mandamento como forma de submissão completa a Deus e solução para omissão cristã quanto 

à obediência integral de Sua Lei Moral.
143

 Conclamou ainda a uma vida mais simples, que 

tivesse como base as necessidades básicas da existência digna, e não as vontades promovidas 

pelos modismos já em voga em seu tempo.
144

 E, por fim, conclamou a uma vida humilde, 

dirigida pelos interesses e preferências voltados ao bem-estar integral do “outro”, dedicando-

se às suas necessidades.
145

 

Embora a autora tenha apelado à cristandade para uma mudança de atitudes, fazendo-o 

com base no texto de Isaías 58, conforme já se mostrou, ela trabalhou o tema de forma ainda 

mais aprofundada ao buscar uma resposta para a causa do problema. Para ela, a necessária 

reforma na conduta cristã quanto à fé, simplicidade e humildade, conforme proposta em Isaías 

58, seria uma consequência lógica de uma correta e fundamental compreensão da cruz. Com 

base em tal perspectiva, ela propõe uma retomada do sentido da cruz para a vida cristã, tema 

que é recorrente no conteúdo de seus escritos, e que será objeto de exame no item a seguir. 

 

 

 

                                                 
142

 Beneficência Social. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 32: 

“A obra especificada nestas palavras [Isaías 58] é a obra que Deus pede que Seu povo faça. É uma obra 

indicada pelo próprio Deus. À tarefa de reivindicar os mandamentos de Deus e reparar a brecha que foi feita na 

lei de Deus, devemos acrescentar compaixão à humanidade sofredora”. 

143
 WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos – v. III. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Rafael de A. Butler. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 19: “Foi praticada na lei uma brecha que tem que ser reparada. 

O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição de divino dia de repouso. No capítulo 58 de 

Isaías está esboçada a obra que o povo de Deus deve executar. Cumpre-lhe engrandecer a lei e torná-la 

gloriosa, edificar os lugares antigamente assolados, levantar os fundamentos de geração em geração”. 

144
 Beneficência Social. op. cit., p. 181-182: “Exerçam os membros da igreja tato e habilidade em cuidar destes 

[enfermos e pobres], o povo do Senhor. Neguem-se a si mesmos luxo e adornos desnecessários, a fim de 

poderem prover conforto aos enfermos e necessitados. Assim procedendo praticam o que manda o capítulo 58 

de Isaías, e a bênção ali pronunciada será deles”. 

145
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Welfare Ministry, p. 29: 

“[...] capítulo 58 de Isaías. Lede este capítulo cuidadosamente e compreendereis a espécie de ministério que 

levará vida às igrejas. A obra do evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade, bem como de 

nossos labores. Quando encontrardes almas sofredoras que necessitam de auxílio, dai-lhes esse auxílio. 

Quando encontrardes os que estão famintos, alimentai-os. Em fazendo isto, estareis trabalhando nos moldes do 

ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era uma obra de beneficência. Que nosso povo em toda parte 

seja encorajado a participar dessa obra”. 
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4 O DESAFIO DO SERVIÇO CRISTÃO: A CRUZ E AS CRUZES 

 

 

Tendo costumeiramente a iniciativa de raciocinar os fatos da causa para o efeito, a 

autora enfrentou as contradições de liberdade a que já se referiu no item anterior enfatizando o 

que entendia ser asua causa comum. Para ela, a causa central das contradições quanto à 

piedade cristã era a perda do real significado do Evento da Cruz, fato que observava no meio 

cristão de seu tempo. Em razão disso, julgava ser importante que cada cristão compreendesse 

que o evento da cruz anuncia duas realidades que, uma vez relacionadas, dão real sentido à 

vida cristã. A cruz é ao mesmo tempo a garantia/convite da graça e aceitação/vida na graça. 

Como garantia, ela revela o máximo ato expiatório enquanto sacrifício perfeito que possibilita 

a Cristo interceder pela raça humana caída. Como crescimento na graça, ela revela o estilo de 

vida discipulada e ao mesmo tempo a oposição que se enfrenta quando se quer ser fiel aos 

princípios cristãos de vida. 

Somente compreendendo ambas as perspectivas, conforme se revelam na Bíblia, o 

cristão pode nortear corretamente sua liberdade, experimentando assim sua realização nela, o 

que resultará em genuína piedade cristã (fé, simplicidade e humildade). E para fazer frente à 

necessidade de tal compreensão, ela retoma em seus escritos o tema da Cruz, na dupla 

dimensão da Cruz de Cristo e da cruz do discipulado cristão. Essas perspectivas são 

entendidas como sendo duas realidades inseparáveis anunciadas pelo evento ocorrido no 

Calvário e simbolizado pela imagem da cruz
146

, as quais por sua vez expressam o significado 

e importância do ato salvífico ocorrido nela. Dada sua importância para a teologia de 

liberdade da autora, tratar-se-ão ambas as perspectivas nos itens a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                 
146

 Acerca da simbologia da cruz para as religiosidades e para o cristianismo, ver: GRUN, Anselm.A cruz: a 

imagem do ser humano redimido. São Paulo: Paulus, 2009, 123 p. ISBN 978-85-349-3155-7. Nessa obra, o 

autor levanta abrangente abordagem acerca da compreensão da cruz ao longo da história do cristianismo, 

mencionando a compreensão da igreja primitiva dos Pais da Igreja (Gregório de Nissa, Irineu, Justino, 

Clemente de Alexandria, Máximo de Turim, João Crisóstomo, Tertuliano, Cirilo de Jerusalém), passando pela 

Idade Média e chegando aos significados dela até os dias atuais. 
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4.1 A Cruz de Jesus Cristo 

 

 

A cruz em si mesma tem uma simbologia histórica anterior ao cristianismo.
147

 No 

entanto, foi a partir do cristianismo apostólico que sua figura alcançou significação peculiar 

em razão de sua relação com a morte de Jesus Cristo, conforme relatada nas páginas do Novo 

Testamento.
148

 Desde então, o estudo de sua simbologia se desenvolveu por inúmeros 

intérpretes ao longo da história da teologia cristã. O fato é que, desde os Pais da Igreja, nos 

primórdios do cristianismo, até mais recentemente nas propostas de Barth e Tillich
149

, os 

teólogos cristãos deram atenção especial ao tema, em razão de sua relação com o tema da 

redenção. 

Nos escritos de Ellen White, a cruz aparece primariamente como o símbolo máximo 

da realidade da encarnação do Messias, e por isso é tida como elemento central do que ela 

chama de “mistério da piedade”
150

. Nesse sentido, ela afirma que “o mistério da cruz explica 

todos os outros mistérios”
151

. E embora reconheça que a realidade da cruz é, até certo ponto, 

                                                 
147

  GRUN, Anselm.A cruz: a imagem do ser humano redimido. São Paulo: Paulus, 2009, 123 p. ISBN 978-85-

349-3155-7, na p. 11, pontua que, historicamente, mesmo antes da crucificação de Cristo a cruz já era um 

símbolo presente nas muitas religiosidades de que se tem conhecimento. Desta forma, em si mesma, a cruz é 

apenas um símbolo multirreligioso que evoca inúmeras significações possíveis. Interessante notar, no entanto, 

que, tendo ou não tido noção dessa realidade, Ellen White destaca a “realidade da cruz”, e não a cruz em si 

mesma (fato ou evento da cruz). Em vez de enfatizar a imagem do objeto em si mesmo, ou mesmo suas 

possíveis significações histórico-religiosas, a autora destaca a realidade dos eventos e das imagens salvíficas 

que ela evoca ao ser relacionada com a expiação do Cristo em favor da raça humana caída. 

148
 Conf. ibid., p. 33-41, para Paulo a cruz foi vista como “a força da sabedoria de Deus”; para Marcos, “a virada 

das trevas para a luz, da impotência para novo poder, do ódio para o amor”; para Mateus, “o símbolo da não 

violência e do paciente ato de suportar que abarca em si a promessa de vitória”; para Lucas, “uma imagem 

daquilo que cruza e contraria diariamente nosso caminho e nossa vida para quebrar as ideias erradas que 

construímos em relação a nós mesmos”; para João, “a plena realização da encarnação. A cruz é o momento em 

que mais brilha a glória de Deus, que ficou visível na Palavra que se tornou carne [...]. Por isso, a cruz é para 

João a verdadeira revelação da glória de Deus”. 

149
 Ibid., p. 73-77, para Tillich, “a cruz é especialmente o símbolo da submissão sob as condições de existência 

[...]. A cruz é para Tillich a aceitação do inaceitável [...]. Para Tillich, a cruz é idêntica ao princípio protestante, 

isto é, ele é o protesto contra cada absolutização do finito. Ela protesta contra cada absolutização do poder 

finito na política, de formas e conteúdos finitos na religião, de valores finitos na sociedade e na cultura. A cruz 

nos protege contra a dominação e a escravidão do finito [...]. Nada que é humano é absoluto. Para Tillich, o 

único que nos diz respeito incondicional e absolutamente é Deus. Dessa maneira, a cruz é uma imagem da 

liberdade. Ela mantém a liberdade aberta contra todas as tendências de escravidão sob estruturas e poderes 

finitos [...]. A cruz relativiza cada instituição e mostra que ela está sempre apenas a serviço de Deus e que 

jamais tem um fim em si mesma”. Nesse sentido, “a cruz vigia sobre a liberdade em relação a tudo que é 

finito”. 

150
 WHITE, Ellen G. Obras de Ellen G. White: Edição 2006, Versão 2.0. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 1 DVD-ROM. Extraído da obra No Deserto da Tentação, p. 113: “A cruz de Cristo está toda coberta de 

vergonha e estigma, contudo é a esperança de vida e exaltação do homem. Ninguém pode compreender o 

mistério da piedade enquanto se envergonha de suportar a cruz de Cristo.” 

151
 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 652. 
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um mistério, reconhece que ela revela expressamente a inseparabilidade da misericórdia e da 

justiça Divinas enquanto características inseparáveis do amor que busca e pode salvar.
152

 A 

cruz marca o lugar e a forma do encontro necessário entre o Redentor e aqueles a quem Ele 

criou e redimiu por Seu amor. A concretização dessa realidade no âmbito pessoal se 

chamadiscipulado, uma condição de comunhão plena e permanente com Deus que, dirigida 

pelos princípios expressos na cruz, resulta no interesse e serviço a Ele, e também àqueles a 

quem ele criou e redimiu. 

Ao falar da cruz como realidade que aproxima ambas as dimensões – Deus e o 

necessitado –, ela afirma que “Se nos achegamos a Deus, nos aproximamos uns dos outros. 

Não podemos nos aproximar da mesma cruz sem estar unidos em espírito”
153

. A partir de tais 

ideias, nota-se que a cruz, enquanto símbolo, expressa duas realidades nos escritos da autora: 

a Cruz de Cristo e a cruz do cristão. A primeira realidade anuncia o ato da expiação do 

cordeiro de Deus que, em razão de sua vitória sobre o pecado, proporciona liberdade para a 

raça humana pecadora. A segunda realidade anuncia que tal liberdade se realiza no 

discipulado, que somente ocorre no seguimento ao Cristo e participação de seus sofrimentos. 

A Cruz, assim pensada, assume um papel fundamental na teologia da autora, cuja 

simbologia é, ao mesmo tempo, integradora e transformadora. Enquanto símbolo integrador, a 

autora apresenta a cruz sob o viés antropológico, destacando que o ato expiatório que nela 

ocorreu revela a verdadeira natureza do pecado e a condição do ser humano pecador. É 

integrador porque possibilita ao indivíduo relacionar o reconhecimento de sua necessidade 

(quem ele é) com a pessoa que pode atendê-la (quem é Deus), e quanto ele precisa disso. 

Enquanto símbolo transformador, apresenta-se a cruz sob o viés soteriológico, que aponta a 

expiação consumada e o ministério intercessório de Cristo ainda em andamento como 

realidades sequenciais suficientes para a transformação da condição humana com vistas à sua 

salvação. É transformador porque possibilita ao indivíduo entender como a salvação geral foi 

consumada (na cruz – expiação) e experimentar sua eficácia na forma pessoal como lhe é 

aplicada (no santuário – intercessão). 

Dessa forma, é possível observar que, ao mesmo tempo e de forma inseparável, uma 

antropologia e soteriologia da cruz se fundem na Teologia do Discipulado da autora. Não se 

                                                 
152

 Enfatizando as características da misericórdia e da justiça enquanto atributos inseparáveis do caráter de Deus 

revelado na cruz, WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1999, p. 333, pontua: “Quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, vemos a 

misericórdia, a compaixão e o perdão misturados à equidade e à justiça”. 

153
 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 4 de março de 1890, intitulado “Draw Nigh to God”. 
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menciona a cruz como um fim em si mesma, mas como um símbolo que remete a importantes 

realidades salvíficas, as quais não podem, por sua complexidade e realidades transcendentes, 

ser significadas perfeitamente pelo símbolo, devido às limitações deste último. Por isso, 

embora insuficiente em sua simbologia, a cruz remonta ao ponto culminante do “mistério da 

piedade”, cuja realidade e complexidade somente se conhecerá plenamente no reino eterno. 

Pelo que se expôs, na teologia da autora, a exemplo do que ocorre na teologia de 

Lutero
154

, não há lugar para a idolatria do significante, o qual é enfatizado com o cuidado 

necessário para remeter seu apreciador às realidades significadas, e não à imagem em si 

mesma. Para ela, tal símbolo assume o papel de uma imagem mental que remete aquele que o 

contempla
155

 às realidades que fazem parte de todo o plano da redenção, anunciando que o 

sacrifício de Cristo nela realizado foi suficiente para a justificação, santificação e glorificação 

do ser humano que o aceita. A cruz anuncia que os méritos salvíficos nela alcançados são 

imputados e comunicados, respectivamente, por meio do ministério intercessório de Cristo e 

do ministério consolador do Espírito Santo.
156

 

A cruz simboliza, assim, os atos da expiação substitutiva, a intercessão justificativa e a 

ação santificadora do Espírito na vida discipulada. Anuncia a todos que na vida cristã não há 

glória sem cruz, nem há vitória sem santificação e sem sofrimento.
157

 Expressa que não há 

                                                 
154

 WESTHELLE, Vítor. O Deus escandaloso: o uso e o abuso da cruz. 1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal/EST, 

2008, p. 28, fala dessa mesma postura como sendo uma característica da tratativa de Lutero quanto à 

simbologia da cruz. Lembra que “nas 95 teses (mais enaltecidas do que lidas), escritas em 1517, um ano antes 

das famosas afirmações sobre a teologia da cruz no Debate de Heidelberg, encontramos duas teses: 92. Fora, 

pois com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo: „paz, paz!‟, sem que haja paz. 93. Que prosperem 

todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: „cruz, cruz!‟, sem que haja cruz. A simetria entre essas duas 

teses é evidente. Tanto quanto a aparência de um império pacífico disfarçava a falta de paz na contenda social 

da época de Lutero, a abundância de cruzes mitigava a chocante realidade que a cruz deveria representar para a 

vida e a teologia. A superabundância do símbolo tornava-o um ídolo, que, como os ídolos fazem, deslocava o 

olhar do observador de seu significado literal e real para a representação em si”. 

155
 O termo “contemplação” aparece nos escritos Whiteanos como sinônimo de observação atenta acompanhada 

de reflexão lógica profunda e permanente, que, por sua vez, leva à compreensão e submissão à mensagem que 

se apresenta pela realidade que se observa. Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete 

Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. 

Disponível na coletânea Sermons and Talks Volume Two, p. 93: “Quando olhamos a cruz erguida no Calvário, 

o amor toma posse da alma e leva a vontade do homem em sujeição a Deus”. 

156
 Conf. ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 28 de outubro de 1889, intitulado “A Peculiar 

People”, no qual se lê: “A alma que aprecia o grande dom da salvação sempre contemplará Cristo morrendo na 

cruz, e a linguagem dessa alma será a linguagem da dor abnegada que cometeu os pecados que feriram o Filho 

de Deus. Sempre me entristecerei por haver pecado, e haver causado tão grande angústia ao Homem do 

Calvário. Olho a quem maltratei e lamento por haver transgredido a lei de Deus. Quando temos a devida 

consideração do sacrifício que foi feito em nosso favor, não defendemos a preferência de continuar em 

transgressão. Abandonamos o pecado, e nosso duro coração se funde diante do assombroso amor de Cristo por 

nossa alma”. 

157
 WHITE, Ellen G. Vida e Ensinos. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 10. ed. 2.ª Impressão. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2004, p. 189: “Devemos ser coparticipantes de Cristo em Seus sofrimentos, se 

quisermos sentar-nos em triunfo com Ele em Seu trono. Enquanto preferimos o caminho fácil da 
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liberdade autêntica sem genuíno discipulado, o qual, em qualquer tempo e lugar, terá seu 

preço. 

Essas perspectivas apontam para o fato de que a Teologia do Discipulado da autora 

não é apenas otimista (ressurrecionista)
158

, mas, antes, é predominantemente realista 

(sacrifical). Nos escritos da autora, o Evento da Cruz aparece como um “metatexto” que 

qualifica todos os demais temas como “subtextos”
159

. Por essa razão, e com base em tais 

perspectivas, verifica-se na autora a afirmação de que a cruz (o evento e as realidades por ela 

significados) foi, é e continuará sendo a ciência elementar da vida cristã. O esquema abaixo 

pode ilustrar melhor esta perspectiva: 

 

Tabela 23 – A ciência da cruz ou “mistério da piedade” 

Ontem Hoje Amanhã 

“Foi a cruz, esse instru-

mento de vergonha e 

tortura, que trouxe espe-

rança e salvação ao 

mundo.”
160 

“A cruz de Cristo é a coluna central 

sobre que repousa o „peso eterno de 

glória mui excelente‟. II Cor. 4:17. 

„Se alguém quiser vir após Mim‟, 

disse Jesus, „renuncie-se a si mes-

mo, tome sobre si a sua cruz, e 

siga-Me.‟ Mat. 16:24.”
161 

“A cruz de Cristo será a ciência e 

cântico dos remidos por toda a 

eternidade. No Cristo glorificado 

eles contemplarão o Cristo cruci-

ficado.”
162 

A cruz é um símbolo que remete a uma “Realidade Salvífica Permanente”: 

“Remover do Cristianismo a cruz seria apagar do céu o Sol. A cruz nos aproxima de Deus, 

reconciliando-nos com Ele [...]. Sem a cruz, não teria o homem nenhuma união com o Pai. Dela 

depende toda a nossa esperança [...]. Por intermédio da cruz, aprendemos que o Pai celestial nos 

ama com amor infinito.”
163 

 

Longe de exaltar o símbolo em si mesmo, a autora destaca as profundas realidades 

redentivas que ele evoca. Nesse sentido, chega a afirmar que “para o entendimento de 

multidões que vivem no presente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. 

                                                                                                                                                         
condescendência própria, e nos amedrontamos com a abnegação, nunca se firmará a nossa fé, e não poderemos 

conhecer a paz de Jesus nem a alegria que provém do sentimento da vitória”. 

158
 WESTHELLE, Vítor. O Deus escandaloso: o uso e o abuso da cruz. 1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal/EST, 

2008, p. 72, explica a expressão “ressurrecionismo” como sendo o pensamento de alguns cristãos de que “a cruz é 

apenas um estágio transitório e descartável que pode ser relegado ao esquecimento depois de termos acendido à glória 

da Páscoa. Temos que lembrar constantemente o fato de que o corpo ressuscitado carrega consigo os sinais da cruz”. 

159
 Expressões cunhadas por WESTHELLE, ibid., p. 72. 

160
 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 77. 

161
 Ibid., p. 560. 

162
 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito. 42. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 651. 

163
 WHITE, 1999, op. cit., p. 209-210. 
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Santas associações estão relacionadas com as cenas da crucifixão”
164

. Ela mesma destaca 

algumas dessas realidades que emanam do “ato da Cruz”, dando especial atenção à expiação 

realizada e à mediação se realizando. A autora considera essas duas etapas da redenção partes 

inseparáveis da propiciação salvífica.
165

 Desta forma, a Cruz anuncia que Jesus Cristo é 

primeiramente o substituto do pecador, consequentemente seu intercessor
166

, e 

exemplificativamente seu exemplo de estilo de vida. 

A compreensão de tal realidade, nessa exata ordem, é importante, pois evita os 

extremos do comodismo (permanecer indiferente a tal sacrifício), do superficialismo (tentar 

viver um cristianismo nominal) e do perfeccionismo (querer repetir o feito de Cristo ou se 

igualar a Ele). Ao reconhecer a Cristo como seu substituto, o cristão o adorará pelo que Ele 

fez; ao reconhecê-Lo como seu intercessor, viverá na dependência dEle; e ao considerá-Lo 

como exemplo, viverá segundo a piedade que Ele ensinou. Esses passos lhe garantem a 

realização plena em liberdade.  

                                                 
164

  WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 245. 

165
 Para um estudo mais aprofundado dos usos que Ellen White faz em seus escritos do termo “expiação”, 

consultar FORTIN, Denis. A Cruz de Cristo – Diferenças Teológicas entre Joseph H. Waggoner e Ellen White. 

In: Orientações do Espírito de Profecia para a Igreja Remanescente. Organização de Reginaldo P. de Souza. 1. 

ed. Engenheiro Coelho-SP: Centro White Brasil, 2011, p. 278-284. Na p. 282, o autor esclarece que: “Para o 

leitor casual, seu uso da palavra expiação pode parecer confuso, mas uma pesquisa dos escritos dela revela que 

ela usa a palavra expiação de três formas diferentes, de um significado específico e focado a um significado 

amplo. Como temos visto, em um bom número de ocasiões a palavra é usada para descrever o calvário como 

uma expiação completa. Nesses casos, o significado de expiação é específico e focado em um único evento, a 

Cruz. Em alguns outros lugares, expiação toma um significado mais amplo e inclui a obra de expiação do 

ministério de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial [...]. O ministério celestial de Cristo assim 

sendo visto como uma parte integral de sua obra de redenção. Seu terceiro uso dessa palavra expiação é ainda 

mais amplo [...]. Ellen White usa a palavra expiação em referência à vida inteira de sofrimentos de Cristo. 

Nessa e em outras instâncias, sua compreensão da obra de Cristo de expiação se torna quase sinônima a toda a 

obra de redenção de Cristo e, portanto, inclui não somente a Cruz como evento central da expiação, mas 

também tudo que Cristo está fazendo para salvar a humanidade do momento que o plano da redenção foi 

planejado desde a fundação do mundo até a erradicação do pecado e o fim dos tempos. Aqui, expiação é um 

processo no tempo cujas partes não podem ser separadas”. 

166
 Um elemento comum presente nas Teologias de Paulo e Lutero é o que pode se chamar de “Sacerdócio 

Expiatório de Cristo”. Nos escritos de Ellen White, o mesmo tema aparece de forma amplamente mais 

desenvolvido em relação à perspectiva Luterana, sendo destaque sua ligação com o Evento da Cruz. Na 

perspectiva da autora, a morte expiatória de Cristo no madeiro e seu ministério intercessório no santuário 

celestial aparecem como componentes inseparáveis no Evento Salvífico anunciado pela simbologia da Cruz. A 

cruz de Cristo remete à obra propiciatória do Messias em favor da humanidade. Essa obra, por sua vez, em seu 

sentido amplo, abarca em si, como inseparáveis, os temas do sacrifício e da mediação, sendo ambos atos de 

Cristo para justificação do pecador. Referindo-se a ambas as realidades, ela pontua, em WHITE, Ellen G. Atos 

dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999, p. 246: 

“Considerai como ele [Paulo] torna clara a obra do Redentor como o grande Sumo Sacerdote da humanidade – 

Aquele que, mediante o sacrifício da Sua própria vida, devia fazer expiação pelo pecado de uma vez por todas 

e assumir Seu ministério no santuário celestial”. Outra ocorrência de mesmo teor ainda se pode verificar na p. 

283 da mesma obra. 
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Além das motivações que a autora mostrou como razões para a compreensão do 

Evento da Cruz, sua perspectiva parece ter se preocupado com o entendimento cristão acerca 

das naturezas Divina e Humana de Cristo, talvez na tentativa de se evitarem os equívocos 

extremos do ebionismo
167

 e do docetismo
168

. Para ela, a noção correta acerca da pessoa de 

Jesus Cristo proporciona uma compreensão correta acerca do Evento da Cruz, sua importância 

para o ser humano e o paradigma de vida que ali se propôs para a humanidade. A cruz, assim 

pensada, fundamenta a perspectiva de discipulado da autora, cuja proposta de estilo de vida se 

fundamenta pela piedade cristã. Torna-se o mais nobre convite de liberdade, pois revela que o 

Deus encarnado morreu em lugar do pecador, abrindo-lhe a oportunidade para a genuína 

liberdade que se realiza numa vida piedosa, de serviço desinteressado a Deus e ao 

necessitado. E esse convite à liberdade é um convite à cruz, conforme se verá adiante. 

 

 

4.2 A Cruz do Cristão 

 

 

Embora a Cruz de Cristo tenha atenção especial nos escritos da autora, ela também dá 

atenção expressa a uma segunda realidade simbolizada pela cruz, que pode ser chamada de 

“cruz do cristão”, ou ainda como a “cruz do discipulado cristão”. Para ela, cada professo 

seguidor de Cristo reconhece uma cruz que lhe é própria e que deve enfrentar em sua vida 

diária. Essa cruz tem como significado primário a disciplina do “eu” por meio da luta, 

permanente e intensa, para mortificação do egoísmo, que por sua vez é a causa responsável 

pela jactância, arrogância, prepotência, autossuficiência e comodismo 

                                                 
167

 Tanto o ebionismo quanto seus desdobramentos subsequentes, a exemplo do adocionismo e o arianismo, 

defendiam a ideia de que Deus, por sua natureza absolutamente transcendente, não está sujeito às contingências 

do mundo material, a exemplo da morte. Desta forma, sendo a morte de Jesus real, tal fato evidenciaria que ele 

não era de fato Deus, já que Deus não poderia morrer. Para explicar sua messianidade, que criam ser destituída 

de divindade, afirmavam que ele não “era” o messias, ele apenas “tornara-se” o messias em seu batismo, como 

resultado de sua obediência estrita à Lei. Assim, quem teria morrido na cruz seria apenas um messias humano, 

que não tinha em si natureza Divina, não sendo, portanto, o filho de Deus. Em resumo, essas correntes 

negavam expressamente a divindade de Jesus Cristo. Para mais detalhes acerca dessas correntes, consultar 

CHAMPLIN, Russell Norman. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia – v. II, 8. ed. São Paulo: Hagnos, 2006, p. 

250-251. 

168
 Já o docetismo defendia a ideia de que Cristo, sendo o legítimo filho de Deus, e, portanto, tendo natureza 

Divina, não poderia de fato ter morrido no evento da cruz. Para explicar o ocorrido, afirmavam que a sua 

matéria era apenas aparente (dokein, do verbo grego dokéo = parecer), o que levava à ideia de que o próprio 

evento da cruz teria sido apenas aparente. Em resumo, essa corrente negava a humanidade de Jesus Cristo. 

CHAMPLIN, Russell Norman. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia – v.II, 8. ed. São Paulo: Hagnos, 2006, p. 

203-205. 
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humanos.
169

Secundariamente, essa cruz também tem como significado as perseguições 

enfrentadas ao se viver de forma genuinamente cristã neste mundo, renunciando à maldade 

que há nele e anunciando as verdades propostas pelo Cristo.
170

 

Em Ellen White, o convite de Cristo para tomar a cruz não diz respeito nem à 

repetição do ato expiatório realizado pelo Messias, nem à resiliência quanto às provas e 

sofrimentos meramente existenciais. Em sua perspectiva, a cruz do cristão está relacionada ao 

sacrifício que decorre do compromisso do cristão com a Cruz de Cristo e as implicações que 

decorrem dessa realidade. Nesse sentido, ela a chama de “cruz da abnegação e sacrifício 

próprio”
171

,  já que em sua perspectiva ambos os elementos são inseparáveis: a abnegação 

leva ao sacrifício próprio, muito embora nem todo sacrifício próprio seja motivado pela 

abnegação. 

O primeiro elemento dessa perspectiva é a abnegação, que implica o que ela chama de 

“crucificação do eu”
172

, que é a busca por seguir um estilo de vida oposto às inclinações 

egoístas da própria natureza humana, as quais afetam diretamente todos os âmbitos de sua 

existencialidade (corpo, mente e espírito)
173

, prejudicando a realização do “ser” na genuína 

liberdade. Em seus escritos, as expressões “mortificação do eu”, “crucificação do eu” e 

“negação do eu” têm o sentido de “disciplina do eu”, “sujeição do eu”, ou, como ela mesma 

afirma: “autodisciplina”
174

. Não se trata de suprimir absolutamente, ou mesmo negar de forma 

insistente as tendências egoístas, haja vista que estas se encontram latentes na natureza 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra Testimonies For The 

Church Volume Two, p. 651: “A cruz é aquilo que se opõe às propensões naturais e à vontade. Se o coração 

não é inteiramente consagrado a Deus, se a vontade, as afeições e os pensamentos não são postos em sujeição à 

vontade de Deus, não será possível pôr em prática os princípios da religião verdadeira e exemplificar na vida a 

vida de Cristo”. 

170
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 19 de dezembro de 1893, intitulado “Represent Christ 

in Self-Denial”, no qual se lê: “Ele [Deus] designou que a verdade pura, sem adulteração, deve ser proclamada 

ao mundo. A abnegação e o levar a Cruz devem caracterizar Seus filhos”. 

171
 Conf. ibid., disponível no periódico The General Conference Bulletin, 17 de maio de 1909, intitulado “Abiding 

in Christ”, no qual se lê: “Não podemos nos dar ao luxo de perder essa vida. Não podemos nos dar ao luxo de 

viver de forma descuidada, indiferente, egoísta, porque Deus não pode aceitar algo semelhante [...]. O que 

precisamos [...] é uma fé que habita em Cristo, que se sustenta em Seu poder, que é obediente a Ele e que nos 

leva a tomar a cruz da abnegação e do sacrifício próprio. Isso une a alma a Cristo, e nos faz um com Ele”. 

172
 A autora expressa essa ideia na Carta n. 43, de 1899, e a repete ao longo de todo o periódico TheReview and 

Herald, 4 de setembro de 1883, intitulado “Be Zealous and Repent”. Ambas as obras estão disponíveis no 

acervo WHITE, ibid. 

173
 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 423, pontua, nesse sentido, que “é dever de todo homem levar uma vida de sobriedade e 

temperança, mantendo as paixões sob o controle da razão, em conformidade com a lei de Deus, e preservando 

as faculdades físicas e mentais em condições sadias”. 

174
 Ibid., p. 353. 
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humana.
175

 Trata-se, no entanto, da luta humana, apropriando-se da graça Divina para que tais 

tendências não dominem os pensamentos, as palavras e as atitudes praticadas. É a sujeição do 

“eu” ao poder transformador do Espírito Santo que o alinha aos propósitos salvíficos de Deus, 

fazendo com que Deus e o necessitado se tornem a prioridade. 

Já o segundo elemento da cruz do cristão, o sacrifício próprio, implica disposição em 

servir nas duas dimensões (vertical e horizontal), segundo o Evangelho, ainda que ao preço do 

sofrimento, conforme o exigir a circunstância. Desta forma, e conforme já se afirmou, é 

possível que alguém se sacrifique sem que esteja motivado pela abnegação, ou seja, é possível 

que alguém se sacrifique motivado por um interesse que lhe resulte em benefício próprio. Mas 

o contrário, a genuína abnegação, a disciplina do “eu” em favor da prioridade de Deus e do 

necessitado, será sempre acompanhada da disposição ao sacrifício de amor que valida o servir 

como marcadamente “cristão”.  

Vista por esses dois aspectos, a cruz do discípulo pressupõe a luta do próprio ser 

humano para sujeitar-se ao estilo de vida proposto pelo Cristo, realidade que abarca o 

enfrentamento dos conflitos e sofrimentos advindos de um mundo oposto a tal perspectiva.
176

 

Nesse sentido, a cruz é chamada de “o legado cristão”
177

. É a condição que autentica o viver 

como cristão, em sua essência e forma, levando ao discipulado de enfrentamento. O 

enfrentamento é sempre pacífico e se desdobra nos planos interior e exterior. Interior em 

relação ao egoísmo próprio, e exterior em relação aos aspectos e realidades circunstanciais 

(políticos, econômicos, sociais, ou mesmo ideológicos de outras naturezas) que lhes forem 

contrários. Nesse sentido, tomar a cruz implica a disciplina do “eu” e o enfrentamento 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 29 de novembro de 1887, intitulado “Peace in Christ”, no qual se lê: “Da cruz à coroa, há uma 

fervorosa obra a ser feita. Há uma luta contra o pecado inato. Há guerra contra o mal exterior”. 

176
 Conf. ibid., disponível na obra Historical Sketches of The Foreign Missions of The SDA, p. 195-196: “Como a 

verdade contradiz as doutrinas dos homens e condena-lhes as práticas injustas, desperta a mais acirrada 

oposição. A maioria, incluindo cristãos nominais, não estão dispostos a seguir Seu exemplo de abnegação e 

levar Sua cruz. E como se apartam cada vez mais dEle, não podem distinguir entre o santo e o profano. Sua paz 

é perturbada pelo fato de existir um povo que serve a Deus e renuncia a toda prática pecaminosa. Os homens 

que pisoteiam os requisitos de Deus sentem uma reprovação constante através de ações dos que rendem 

obediência a Ele. Essa é a razão pela qual se manifesta tal inimizade contra os que são verdadeiros para com 

Deus”. 

177
 Ibid., disponível na obra Sketches From the Life of Paul, p. 279: “A verdade sempre implica uma cruz. Os que 

não creem se opõem aos que creem e os ridicularizam. O fato de que sua apresentação cria uma tormenta de 

oposição não é evidência alguma contra a verdade. Os profetas e apóstolos puseram sua vida em perigo porque 

obedeciam fielmente a Deus. Nosso Salvador declara que „todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 

padecerão perseguições‟ (II Timóteo 3:12). Esse é o legado cristão”. 
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equilibrado da perspectiva circunstancial de vida, nos pontos em que esta contrariar a ética 

bíblico-cristã
178

 de liberdade. 

Essa postura materializa, no discurso e na prática, a perspectiva do Cristo, ocorrendo 

em completa e irrestrita obediência a seus mandamentos.
179

A autora reconhecia ser esta 

postura resultado de uma luta constante contra o próprio “eu”, e chega a pontuar nesse sentido 

que “nunca é difícil fazer aquilo que gostamos de fazer, mas seguir um rumo diretamente 

contrário a nossas inclinações é como levantar uma cruz”
180

. E essa disciplina do “eu”,  

embora reconhecidamente difícil e penosa, expressa-se em seus escritos como sendo um 

requisito para o viver em amor. Não se consegue sem luta, mas é possível em Cristo e ao final 

frutifica em inúmeras condutas, a exemplo do amor servidor, cuja prática diferencia o genuíno 

viver cristão. Nesse sentido, ela pontua expressamente que: 

 

Ao homem é requerido amar supremamente a Deus, ou seja, de todo o coração, 

entendimento e força, e ao seu próximo com ao si mesmo. Isso possivelmente 

não pode ocorrer a menos que você negue a si mesmo [...]. Negar a si mesmo 

significa governar o espírito quando a paixão está buscando o domínio; resistir à 

tentação de censurar e falar palavras de crítica; ter paciência com a criança que é 

insensível e cuja conduta é perturbadora e difícil; permanecer no posto do dever 

quando outros falham; assumir responsabilidades onde quer e quando quer que 

possa, não para ser aplaudido, não por política, mas pela causa do Mestre, que lhe 

deu uma obra a ser feita com fidelidade inabalável; quando desejar louvar a si 

mesmo, manter-se em silêncio e deixar que outros lábios o louvem.
181 

 

 Em resumo, a cruz do cristão, conforme propõe a autora em seus escritos, é uma 

resposta de aceitação da Cruz de Cristo, numa atitude de inteira entrega e dependência dEle 
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 WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. 

Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Youth‟s Instructor, 2 de 

janeiro de 1896, intitulado “Child Life of Jesus”, no qual a autora pontua o que entende serem os fundamentos 

da ética cristã: viver o hoje pensando no amanhã, buscar desenvolver-se integralmente segundo o plano de 

Deus, e fazer o que é correto por ser o correto. Nesse sentido, ela pontua que Cristo ensinou “por palavras e 

exemplo, que o futuro é definido pela maneira como o presente é aproveitado. Nosso destino é demarcado por 

nosso próprio curso de ação. Aqueles que apreciam o que é correto, que desenvolvem o plano de Deus ainda 

que em pequena esfera e que fazem o que é correto porque é correto encontrarão mais extensos campos de 

utilidade”. 
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 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 24 de janeiro de 1895, intitulado “Obedience to God‟s 

Word Required”, no qual a autora pontua: “Nenhuma vantagem terrena deve ser considerada por um minuto 

sequer como um incentivo para dar as costas aos mandamentos de Deus e negar a cruz. Os cristãos devem 

considerar a riqueza, a comodidade, o prazer e os privilégios mundanos como que representados pela madeira, 

o feno e o restolho, que perecerão no fogo do último dia
”
. 
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 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Educação. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2002, p. 104. 
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 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja – v. IV. Tradução de A. G. Brito. 1. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2003, p. 521. 
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no viver diário.
182

 É a resposta positiva do cristão à oferta de liberdade do Cristo, resposta de 

aceitação da propiciação (sacrifício expiatório e intercessão) que lhe é oferecida, e das 

bênçãos que dela advém. É, na prática, colocar o seu próprio “eu” em sujeição à disciplina do 

Espírito, numa atitude de entrega sem reservas, cujo ato é o ponto de partida de uma vida em 

permanente discipulado. Em suas palavras, “todos os que fazem uma entrega sem reservas de 

si mesmos a Deus compartilham da abnegação de Cristo, e se associarão com Ele em Seus 

sofrimentos”
183

. O resultado dessa opção é uma vida de piedade cristã expressa no serviço 

abnegado, que por sua vez traduz a autêntica liberdade, conquistada e oferecida por Cristo e 

aceita e vivida por aqueles que afirmam ser seus seguidores.  

 

 

4.3 A Cruz e as cruzes 

 

 

 Nos escritos de Ellen White, as duas realidades anunciadas pelo Evento da Cruz são 

direta e inseparavelmente relacionadas, embora não se confundam. A Cruz de Cristo nunca 

falha como fundamento de sentido e salvação para a vida cristã, embora nem sempre aqueles 

que se dizem cristãos tomam a cruz que lhes é própria e carregam-na à sombra da Cruz de seu 

Mestre, permitindo-se serem por Ele transformados. É referindo-se a tal realidade que a autora 

pontua que “A maioria, inclusive aqueles que levam o nome de Cristo, são resistentes em 

seguir o Seu exemplo de abnegação e de levar a cruz; [...] é por isso que têm se manifestado 

grande inimizade contra todos os que são fiéis a Deus”
184

. 

Esse tema é tomado com muita seriedade nos escritos da autora. Para ela, há em meio 

à própria cristandade certo grau de contradição em relação à dupla dimensão da cruz. Isto se 

explica pelo fato de muitos, mesmo alegando terem sido eficazmente libertos na Cruz de 

Cristo, não viverem efetivamente em liberdade segundo a perspectiva cristã. Negam a cruz do 

discipulado que lhes é própria e peculiar, sem a qual não podem compartilhar o elemento 
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 WHITE, Ellen G. Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000, p. 249: “A obra de abnegação e sacrifício exemplificada em 
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DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 13 de outubro de 1898, intitulado “The Truth and Its Power in the Heart”. 

184
 Ibid., disponível na obra Historical Sketches of The Foreign Missions of The SDA, p. 195-196. 
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principal que caracteriza a vida cristã: o serviço abnegado. E, segundo a autora, a negam 

porque esta cruz implica um preço a ser pago. Implica algum tipo de esforço que causa 

sofrimento, o qual pode variar desde um mero desconforto até a própria morte.
185

 Como 

reflexo da Cruz de Cristo, a cruz do discipulado cristão implica disposição a esse tipo de 

sacrifício: o dar-se à fidelidade para Deus e para o necessitado, segundo o Evangelho, se 

necessário for ao preço da própria vida. 

Para a autora, não há liberdade genuína sem serviço, e não há serviço cristão sem certo 

grau de sacrifício, já que o servir em amor é oposto à natureza humana pecaminosa. Desta 

forma, sem disposição e enfrentamento ao sacrifício não há como servir de maneira cristã, e 

assim não há como experimentar a genuína liberdade. E essa disposição é uma escolha que 

leva ao enfrentamento permanente na vida cristã.
186

 

 Para ela, o sacrifício, motivado pelo amor e o propósito
187

 de servir por meio da 

prática da piedade cristã, é o elemento que identifica ambas as cruzes, conectando-as uma à 

outra de forma inseparável.
188

 Em seus escritos, Ellen White parece apontar que a cruz de 

Cristo e a de seus discípulos se encontram na disposição de amar e servir, e no efetivo 
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com vistas a alcançar um objetivo estabelecido, mostrando obediência e perseverança frente a todos os desafios 
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elemento de tremendo poder”. 
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sofrimento decorrente desse serviço abnegado realizado segundo a piedade cristã (fé, 

simplicidade, humildade).
189

 Nesse sentido, ela pontua que “todos os que seguem a Cristo 

negarão o eu, compartilharão sua humilhação e sofrerão aflição e perseguição, serão odiados 

por todos os homens por causa do seu nome”
190

.E esses infortúnios podem decorrer da 

rejeição ativa ou passiva quanto ao serviço cristão que é oferecido para atendimento dos 

reclamos da integralidade humana, nos âmbitos físico, mental e principalmente espiritual. 

Essa perspectiva quanto ao sofrimento, enquanto característica do viver cristão, pode-se 

compreender melhor na visualização da relação entre ambas as realidades anunciadas pelo 

evento da Cruz, conforme sugerem seus escritos, com a seguinte ilustração: 

 

Tabela 24 – A dupla realidade anunciada pelo evento da cruz 

Sacrifício Cruz de Jesus Cristo; Cruz do Discipulado Cristão; 

Motivação Amor a Deus e às criaturas
191

; Amor a Deus e ao necessitado
192

; 

Causa Pecado que escraviza e mata; Egoísmo que escraviza e mata; 

Objetivo 

Redimir o pecador, vindicar o 

caráter de Deus, restaurar a 

harmonia do universo; 

Desenvolvimento do caráter humano, honra ao 

caráter Divino e proclamação do reino de Deus; 

Efeito 
Vitória sobre o pecado e a 

morte: garantia de vida eterna;  

Disciplina do “eu”
193

: preparação para a vida 

eterna; 

Resultado 

Libertação do pecado por meio 

da Propiciação (Expiação e 

Intercessão); 

Desenvolvimento do caráter no Serviço Cristão 

por meio da Piedade Cristã (Fé, Simplicidade e 

Humildade); 

Fundamento Eficácia Redentiva Consumada Efetividade Redentiva Consumada  

Implicação 
Sofrimentos das mais variadas formas, resultantes de oposições, lutas, perseguições, 

e por vezes até a morte em razão da fidelidade.  
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 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Mordomia. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 165: “É 

para o nosso bem que Deus nos convida a praticar a abnegação por amor de Cristo, a levar a cruz, a trabalhar e 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 
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Times, 9 de julho de 1896, intitulado “Greatness in Humility”. 
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 Conforme se apontou, o comprometimento com o amor e o servir, ao preço do 

sofrimento, é o ponto central de convergência de ambas as cruzes. Para a autora, o viver de 

forma cristã implica suportar os sofrimentos advindos de tal condição. Quem tem o propósito 

de servir deve estar disposto a suportar, pela graça de Deus, o sofrimento decorrente de seu 

empenho na piedade cristã. Não é o preço da salvação, pois este foi inteiramente pago por 

Cristo na Sua Cruz. É o preço do discipulado, que diz respeito à parcela humana da 

responsabilidade em seguir o Cristo no caminho da genuína liberdade cristã. Esse caminho 

implica sofrimento e morte, a começar do próprio “eu”, estendendo-se, se necessário, à 

própria vida.
194

 A profundidade de tal perspectiva se pode inferir da afirmação da autora de 

que “O triunfo da fé cristã é sofrer e ser forte; submeter-se, e assim vencer; morrendo no 

curso de cada dia, no entanto, viver, levar a cruz, e assim ganhar a coroa de glória imortal”
195

. 

Segundo essa perspectiva, não é possível se eximir do discipulado nem terceirizá-lo 

juntamente com suas consequências lógicas.É uma opção cujo caminho é personalíssimo e 

precisa ser suportado diretamente por todo aquele que de fato aceita a Cristo como Senhor e 

Salvador de sua vida.
196

 Também não é possível inventar atalhos que objetivem desviar-se da 

cruz como marca autenticadora da vida cristã.
197

 As marcas de Cristo são espelhadas nas 

marcas do cristão. De acordo com essa perspectiva, não há espaço para 

dubiedade
198

nemsuperficialidade
199

 diante da cruz. Aqueles que assim procuram agir estão 
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propondo um hiato – um salto entre a entrega (batismo/ceia) e a glorificação 

(ressurreição/ascensão) –, o qual não cabe na sequência dos eventos salvíficos, realizados pelo 

Cristo e a se realizarem na vida cristã.
200

 

A cruz mostra que não é possível saltar da aceitação para a recompensa. Entre ambas, 

há um doloroso e vívido caminho transformador, cujo ponto central é a Cruz que se estampa 

de forma discipulada na vida cristã. Contrapondo-se às muitas tentativas de evasivas da cruz, 

a autora se posiciona de forma categórica quanto às razões que cria serem as principais 

motivações de tal postura inadequada: 

 

É o amor à comodidade egoísta, o amor ao prazer, vosso amor próprio, a 

exaltação do próprio eu que vos impedem de aprender as preciosas lições da 

vida na escola de Cristo. É dever do cristão não se deixar moldar pelo 

ambiente e as circunstâncias, mas viver acima das circunstâncias, formando 

o caráter de acordo com o modelo divino. Ele deve ser fiel em qualquer 

situação em que se encontre. Deve cumprir seu dever com fidelidade, 

aproveitando as oportunidades que lhe são dadas por Deus e utilizando suas 

capacidades da melhor maneira possível. Com o olhar voltado para a glória 

de Deus, deve trabalhar para Jesus onde quer que se encontre. Devemos 

entregar a vontade e o coração a Deus e familiarizar-nos com Cristo. 

Precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus. Nenhum 

de nós poderá chegar ao céu senão pelo caminho estreito, em que é preciso 

levar a cruz. Quantos, porém, usam a cruz como adorno pessoal, mas não 

levam a cruz na vida diária e prática! Quantos professam ser servos de 

Cristo, mas quão relutantes são eles em suportar o opróbrio e ignomínia por 

Sua causa! A cruz é não agradar a si mesmo; ela vai diretamente de encontro 

ao caminho do amante do prazer e cerceia nossos desejos carnais e 

inclinações egoístas. A cruz repreende toda infidelidade em nossos labores. 

Se levarmos a cruz de Cristo, não fugiremos das responsabilidades nem de 

levar cargas.
201 
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Em direto e solene tom, a autora afirma acima que não se pode reduzir a cruz a um 

mero “adorno” na vida cristã. A cruz é símbolo de piedade transformadora sem a qual não há 

cristianismo genuíno. E tal transformação não ocorre sem certa medida de sofrimento. Ela tem 

seu preço, que começa por destituir os cristãos do direito de permanecer nas inúmeras “zonas 

de conforto” possíveis, enquanto muitos padecem nas misérias deste mundo. Nesse sentido, a 

cruz é a decretação de que, para cidadãos do reino de Deus, não pode haver acomodação 

vivendo num mundo de pecado, em que impera a miséria e a injustiça nas mais variadas 

formas de violência humana. 

Assim, a mesma cruz que reprova o pecado, visto nas mais diversas formas de 

violência, reprova também aqueles que se dizem cristãos, mas se conformam a esta triste 

realidade sob o argumento de que sua libertação está apenas no porvir. A cruz nos escritos da 

autora é a ferramenta hermenêutica mais excelente para se interpretar a realidade, não abrindo 

espaço para os equívocos do pessimismo, otimismo ou comodismo. É a realidade vívida de 

que é possível abençoar a outros, mesmo vivendo em meio às muitas misérias de um mundo 

que, humanamente falando, parece não ter mais solução.   

Uma das implicações de tal perspectiva é sair das “zonas de conforto”, postura que nos 

escritos da autora aparece como convite ao enfrentamento da realidade e resiliência frente às 

oposições decorrentes de tal enfrentamento. O resultado inevitável é o sofrimento. O 

sofrimento é o preço deste tipo de cruz. Um preço que o cristão não busca voluntariamente, 

mas que também não teme pagar se for inevitável. E, embora a autora dê especial atenção à 

disposição de suportar o sofrimento como marca do discipulado cristão genuíno, em seus 

escritos não há nenhuma ideia de “glorificação do sofrimento”
202

, e tampouco romantismo em 

relação às suas implicações para a vida humana. Sua Teologia do Discipulado busca 

equilibrar a total incapacidade meritória do sofrimento em si mesmo com sua condição de 

qualidade marcante, inevitavelmente presente na vida daqueles que de fato seguem a Jesus 

Cristo. E é com base em tal equilíbrio que autora o enfatiza como característica visível, 

presente na vida de Cristo e na vida de seus seguidores.
203
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A Teologia do Discipulado de White, ainda que apresente inúmeras peculiaridades, 

traz em si as três principais diretrizes identificáveis na Teologia da Cruz de Lutero.
204

 Essas 

diretrizes, na análise de luterólogos, constituem-se, respectivamente, de três ideias: 

 

a) A cruz como símbolo da redenção: Na visão do reformador, a cruz é o símbolo  da 

redenção consumada (completa e definitiva), realizada e oferecida por Deus à raça 

humana como garantia de sua graça salvadora a toda criatura.  

 

b) A cruz como símbolo da vida cristã: Na perspectiva de Lutero, além de simbolizar o ato 

consumativo da redenção, a cruz também simboliza o sofrimento daqueles que renunciam 

tudo e aceitam ter seu caráter disciplinado no viver cristão genuíno. Nesse sentido, explica 

seu comentarista: “Que significa isto: carregar a cruz de Cristo? „A cruz de Cristo outra 

coisa não é do que abandonar tudo e agarrar-se somente a Cristo pela fé do coração, ou 

seja: abandonar tudo e crer – isso é carregar a cruz de Cristo”
205

. Considerando que o 

“crer” para Lutero é um estado da alma que leva a atitudes práticas do viver, a cruz 

simboliza assim o sofrimento do cristão que aceita ter seu caráter disciplinado no viver do 

discipulado genuíno. O verdadeiro discípulo cristão opta por seguir, em todos os aspectos 

de sua vida, o exemplo de seu mestre Jesus Cristo. Para isso, dispõe-se a viver uma vida 

simples e comprometida como Ele viveu, suportando o sofrimento inevitável que resulta 
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dessa vida. Segundo seus comentaristas, para Lutero “os cristãos têm de se tornar iguais a 

seu mestre em tudo. Por isso têm que assumir a ignomínia de Cristo [...]. Cristo nos 

precedeu no caminho que rejeita toda grandeza humana”
206

.Essa atitude de viver uma vida 

discipulada tem seu preço aos seguidores do Cristo. Para explicá-la, luterólogos pontuam, 

na perspectiva do reformador, que: 

 

O estado cristão é discipulado do sofrimento. Sua baixeza se revela no ato de 

levar ao sofrimento. O sofrimento de Cristo ainda se repete diariamente em 

nós. Por isso nossos sofrimentos são obra do Espírito Santo; Deus não quer 

sofrimento de escolha própria. A vontade de Deus pode acontecer quando a 

nossa não acontece. Nosso sofrimento, porém, é a vontade de Deus.
207 

 

c) O sofrimento como característica inerente à cruz: Para Lutero, o sofrimento é a 

característica elementar que se faz presente na redenção em ocorrência na vida cristã, 

tornando O Redentor e o redimido uma unidade evidente. Nesse sentido, já se afirmou 

acerca de sua Teologia da Cruz:
 

 

A cruz de Cristo e a cruz do cristão formam uma unidade. Com isso está 

excluída por si só toda ideia de mérito da pessoa, que ela pudesse alcançar 

pelo sofrimento. Ao carregarmos nossa cruz, não fazemos com isso nada de 

especial, mas simplesmente demonstramos que estamos em comunhão com 

Cristo. E também nem todo sofrimento pode reivindicar ser discipulado da 

cruz.
208 

 

Conforme se pontuou, a Teologia da Cruz de Lutero, quando devidamente 

compreendida em seu contexto, não dá margem para os extremos da veneração da própria 

cruz
209

, tampouco dá opção voluntária ao sofrimento
210

, ambos ainda compreendidos por 

muitos cristãos como meios de salvação. Ao falar de sofrimento, o reformador não o aborda 

sob a perspectiva antropológica, mas sim teológica. Isso implica que o sofrimento evocado 

por Lutero como marca do viver cristão não diz respeito primariamente às adversidades que 
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decorrem das contingências humanas e das limitações inerentes às condições existenciais. 

Resulta, de outra feita, da luta contra o pecado na busca de uma vida coerente com a proposta 

do Cristo. Também não resulta da iniciativa ou preferência do cristão, mas de sua opção por 

suportar as reações inevitáveis advindas da oposição a seu testemunho num estilo de vida 

coerente com a Palavra. Essa perspectiva se esclarece nas seguintes palavras: 

 

O discipulado do sofrimento, porém, nada mais é do que discipulado da cruz. 

Porque em meio à vida de Cristo está erigida a cruz, a vida do cristão é 

discipulado de sofrimento. A ideia de sofrimento da teologia da cruz não se 

baseia em premissas cosmológicas metafísicas, mas se orienta num evento 

concreto. Ela nada tem a ver com a concepção acética de metafísica do 

corpo. Ela, de forma alguma, resulta do pensamento de que o corpo, como 

impedimento para a faculdade superior da pessoa, deve ser destruído. Isso já 

o proíbe a ideia central da justificação. O sofrimento jamais deve tornar-se 

„boa obra‟. Mas também a teologia da cruz como tal essencialmente nada 

tem a ver com essas ideias ascéticas. Aqui o sofrimento é compreendido 

teologicamente e não antropologicamente, ou seja, não a partir de uma 

reflexão sobre a natureza humana, mas a partir do evento revelador de Deus 

na história. O eminente significado do conceito de sofrimento se explica do 

fato de esta revelação de Deus na história se resumir na cruz.
211 

 

Conforme se esclareceu na citação acima, para Lutero a intervenção redentiva de Deus 

na história humana se realiza e se completa na cruz. Por isso, o exemplo de abnegação e 

sofrimento nela experimentado pelo Cristo deveria ser, na perspectiva do reformador, o 

paradigma de piedade para se medir o nível de comprometimento real de seus seguidores, o 

que incluía os próprios teólogos e suas teologias. E, para Lutero, “quem foge da cruz não 

chega à paz [...]. Só a vida sob a cruz pode trazer verdadeira felicidade”
212

.Deste ponto de 

vista, as palavras do próprio Lutero endossam ter sido Ellen White uma autêntica Teóloga da 

Cruz, já que, segundo o reformador: 

 

O teólogo da glória afirma ser bom o que é mau, e mau o que é bom; o 

teólogo da cruz diz as coisas como elas são. Isto é evidente, pois enquanto 

ignora Cristo, ele ignora o Deus oculto nos sofrimentos. Por isso, prefere as 

obras aos sofrimentos, a glória à cruz, o poder à debilidade, a sabedoria à 

tolice e, de um modo geral, o bem ao mal. Esses são os que o apóstolo 

chama de inimigos da cruz de Cristo [em alusão a João 14:6], certamente 

porque odeiam a cruz e os sofrimentos, ao passo que amam as obras e a sua 

glória. Assim, eles chamam o bem da cruz de um mal, e o mal da obra de um 

bem. Já dissemos, no entanto, que Deus não é encontrado senão nos 
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sofrimentos e na cruz. Os amigos da cruz afirmam que a cruz é boa e que 

as obras são más, porque, pela cruz, são destruídas as obras e é crucificado 

Adão; pelas obras, este é, antes, edificado. Portanto, é impossível que não se 

envaideça com suas boas obras a pessoa que não for primeiramente 

exinanida e destruída pelos sofrimentos e males, até que saiba que ela 

mesma nada é e que as obras não são suas, mas de Deus.
213 

 

Além desses elementos da Teologia da Cruz de Lutero, fortemente presentes na 

Teologia do Discipulado de White, é possível verificar que teólogos posteriores à autora 

também relacionaram os temas da liberdade ao discipulado no contexto da cruz. Um deles foi 

Hans Küng
214

 que, embora não tenha sofrido influência da autora acerca do tema, pontua de 

forma análoga ao pensamento dela: 

   

Assim a cruz não é somente exemplo e modelo, mas fundamento e força da 

fé: o grande distintivo que distingue radicalmente a fé cristã e a seu Senhor 

das outras religiões e de seus deuses, que separa a fé da incredulidade e da 

superstição. Somente pela cruz passa o caminho que conduz à nova vida e à 

nova liberdade. A cruz de Cristo, tanto quanto a cruz de Jesus de Nazaré, não 

foi nunca um mito intemporal ou um símbolo profundo, mas um fato 

histórico, duro e cruel. Ninguém, fosse judeu ou pagão, nos tempos de Jesus 

e no ambiente do cristianismo, pensaria em colocar a ignominiosa morte 

profana de escravos e rebeldes políticos em relação com uma ideia religiosa 

[...]. Aqui se vê a fé requerida a entrar no seguimento vívido de Jesus Cristo 

e a reconhecer a cruz, não certamente como símbolo de um rebaixamento 

próprio forçado e violento, mas como símbolo da esperança libertadora: 

esperança da presença de Deus mesmo em sua [aparente] ausência, da vida 

resultante da morte. Este discipulado não significa imitação, mas 

correspondência, correlação. Nós não vivemos no tempo de Jesus, mas em 

nosso tempo, em nosso lugar, com nossos problemas. Constantemente há 

necessidade de traduzir a mensagem de Jesus Cristo. O Cristão no mundo de 

hoje, tomando sobre si sua própria cruz com fé e confiança no Crucificado, 

pode, em sua própria situação, colocar sua esperança na vida do Crucificado, 

e não só trabalhar, mas também padecer, não somente viver, mas também 

morrer.
215 
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Embora a perspectiva Whiteana, chamada neste trabalho de Teologia do Discipulado, 

se mostre, quanto à leitura do evento da cruz, muito próxima à de Lutero, e contenha 

elementos possíveis de aproximação em teologias que lhes são posteriores, como a de Hans 

Küng, ela se apresenta consideravelmente mais complexa em relação às outras. A perspectiva 

da autora parte do evento do Calvário, mas vai além dele, abarcando mais um desdobramento 

soteriológico que ela aponta como sendo o “ministério sumo sacerdotal intercessório de Cristo 

no santuário celestial”
216

. É a partir do que Cristo fez na Cruz e continua fazendo no santuário 

celestial em favor do ser humano que a autora aponta a piedade como elemento distintivo da 

liberdade cristã. 

É no contexto da piedade cristã, compreendida à luz da cruz, que ela protesta quanto 

ao fato de que nem todos os que afirmam ser cristãos estão dispostos a pagar o preço do 

discipulado, e de fato não o fazem. Ela chama esse grupo de “professos cristãos”
217

, 

caracterizando-os como pessoas descomprometidas com o serviço e a piedade que devem 

caracterizar os seguidores do Cristo, e entendendo ser essa realidade uma evidência negativa 

da real crise de liberdade que se percebe no meio religioso cristão.  

 

 

5 A CRISE DE LIBERDADE 

 

 

Conforme se mencionou no item anterior, em sua simbologia da cruz Ellen White 

enfoca o ato salvífico (evento da cruz) e desenvolve em seus escritos toda uma Teologia do 

Discipulado. Para ela, a cruz em si mesma é apenas um símbolo, mas este remete a algo 
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maior, que é o plano da redenção, o qual, por sua vez, evoca as realidades da escravidão e da 

libertação humana. A Cruz mostra essa possibilidade de libertação, partindo da eficácia da 

liberdade que advém pela propiciação (expiação e intercessão) do Cristo, cujo ministério é 

efetivo para a realização do discipulado na vida que o aceita. 

A negação dessas realidades é negação da própria liberdade. Por isso, ao contrapor a 

realidade de seus dias com as perspectivas da cruz já mencionadas, a autora chamou a atenção 

para a realidade dos aspectos negativos de uma crise de liberdade que enxergava em meio ao 

modernismo no qual viveu. Essa mesma crise, em sua essência e aspectos negativos, mais 

tarde se intensificaria sobremaneira em meio ao fenômeno que se denomina (pós-

)modernismo. Ambos os termos
218

 evocam realidades peculiares que têm em comum certo 

grau de contradição da liberdade, conforme se verá adiante.  

 

 

5.1 A Crise de Liberdade no Modernismo 

 

 

Ao observar o contexto sociocultural de seus dias, e tendo em mente sua perspectiva 

de liberdade cristã, Ellen White percebia uma crise de liberdade que se desdobrava de maneira 

negativa também no meio cristão, sendo neste âmbito ainda mais contraditória. A autora 

mostra em seus escritos certa percepção quanto à oposição entre o apelo de liberdade do 

modernismo de seu tempo e o paradigma bíblico-cristão, chegando a realizar abordagens 

quanto às evidências, causas e resultados dessa condição. 

Quanto às evidências, ela considerava que a prática cristã quanto à piedade, assim 

como a prática de não cristãos quanto à vida, dava sinais claros de que algo ia mal com a 

liberdade humana. As muitas negatividades do estilo de vida de cristãos e não cristãos 

denunciava uma séria crise de liberdade. Os textos citados no capítulo I deste trabalho dão 
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uma ideia clara das práticas que ao tempo da autora se distanciavam dos princípios bíblicos da 

liberdade cristã, segundo a sua percepção. 

Essa realidade era evidente também no plano religioso, no qual ela percebia elevado 

grau de contradição entre o que se conhecia da liberdade e o que se praticava em nome dela. 

Ela comentou a situação da religiosidade de seus dias ao afirmar que “a fé religiosa parece tão 

confusa e discordante, que o povo não sabe no que crer como verdade”
219

. Essa realidade a 

incomodou muito, pois afetava, dentre outras realidades, a própria ideia de liberdade segundo 

a Palavra. A autora se sentia incomodada com a adoção, pelos cristãos, de um estilo de vida 

cuja realização da liberdade não fosse coerente com a proposta de liberdade do Cristo. 

Para ela, a vida, ainda que professamente cristã, se de fato não se realizasse no servir 

por meio da genuína piedade (fé, simplicidade e humildade), não traria em si as marcas do 

Cristo, e por isso seria considerada como destituída de autenticidade. Ela via os modismos 

espirituais
220

 e materiais de seu tempo como entraves à necessária piedade cristã. E a vida sem 

a piedade não seria liberdade segundo o critério do discipulado que emana da cruz. Por essa 

razão, pode-se afirmar que a maior evidência do efeito negativo da crise de liberdade no meio 

cristão, conforme se infere-se seus escritos, é a ausência do servir nos três aspectos que 

compõem a piedade cristã, para os quais ela mesma chama a atenção:  

 

 Quanto à fé, ela chama a atenção para a falta de submissão dos cristãos às leis de Deus: 

Leis Naturais, Leis da Consciência, Lei Moral dos Dez Mandamentos.  

 

 Quanto à simplicidade, ela critica o materialismo e os modismos aceitos e praticados pela 

Igreja, os líderes e os cristãos em geral
221

, que já a seu tempo optavam por uma vida 
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voltada para as vontades em detrimento das necessidades.
222

 Para a autora, quando a 

própria Igreja se acomoda ao materialismo, o resultado é uma completa confusão quanto 

aos valores da virtude e da justiça, o que leva ao quase completo abandono de seus 

membros quanto à fidelidade expressa na genuína piedade cristã.
223

 Ao adotar os mesmos 

padrões conceituais de sentido que servem de legitimação ao existencialismo materialista, 

a missão contracultural cristã perde o sentido, vez que o resultado de tal postura é a 

própria acomodação da cristandade à situação miserável em que vivem aqueles a quem 

deveria servir comissionada por Jesus Cristo. Pelo bem de seu conforto e prosperidade 

material, por vezes se abandona ou se modifica a orientação bíblica com vistas a legitimar 

tal acomodação, chamando de liberdade a situação criada para atender a meros interesses 

materialistas circunstanciais, pessoais e/ou institucionais.
224

 

 

 E quanto à humildade, ela critica a omissão da cristandade quanto à piedade necessária 

frente às misérias de todos os tipos percebidas no mundo ao redor. Chega a pontuar que 

muitos não cristãos se mostram mais sensíveis às misérias que os cercam do que os 

próprios cristãos.
225

 E ao falar da frieza de muitos cristãos de seus dias quanto a este 

aspecto, ela pontua em duro tom de crítica: 

                                                                                                                                                         
autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação que não opere a completa renúncia de todo 

desejo pecaminoso e prazeres do mundo”. 
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 366 

 

Em que estamos pensando, para que assim nos apeguemos ao nosso amor 

egoísta da comodidade, enquanto por toda parte ao nosso redor almas estão a 

perecer? Ficou-nos completamente calejado o coração? Não podemos ver 

nem compreender que temos uma obra para fazer em favor de outros? 

Irmãos e irmãs, estais entre os que, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, 

não ouvem? Foi em vão que Deus vos deu o conhecimento de Sua 

vontade?
226 

 

Considerando tal situação no meio cristão como uma crise negativa de discipulado, a 

autora relaciona esta com a crise da própria liberdade, apresentando a primeira como causa e 

evidência da segunda. Seus escritos apontam no sentido de que a crise de liberdade cristã é 

uma crise relacionada ao discipulado, especificamente no que diz respeito à evasiva cristã aos 

sofrimentos e desconfortos que o serviço abnegado implica para aqueles que aceitam a 

proposta do estilo cristão de vida servidora. Por isso, em seus escritos ela critica a maior 

evidência da crise de liberdade, que é a tentativa cada vez mais comum de se viver uma vida 

nominalmente cristã, mas sem assumir de fato a cruz do discipulado. Sua percepção da 

realidade era de uma clara contradição entre a realidade da cristandade de seu tempo e a 

proposta bíblica de liberdade cristã no serviço abnegado. E, considerando os quatro pontos 

cardeais do serviço cristão na perspectiva da autora (seu fundamento, suas dimensões, seus 

resultados e seus desafios), pode-se visualizar melhor essa oposição a seguir: 

 

Tabela 25 – Principais oposições de liberdade no contexto do serviço cristão 

Temas 
Perspectivas Opostas 

Modernismo Ellen White 

Amor 
Emoção, vontade, prazer, 

conveniência; 
Valor, princípio, razão, responsabilidade; 

Leis 
Mecanismos de opressão que 

restringem a liberdade; 

Expressão do amor que orienta e protege a 

liberdade; 

Deus 
Imagem Religiosa 

(Metáfora, Ideologia ou Energia); 

Realidade Presente 

(Criador, Redentor e Mantenedor); 

Homem Fragmentação; Integralidade; 

Caráter 
Vocacionado para a 

Competitividade; 
Vocacionado para o Compromisso; 

Obras Interessadas em vantagens Resultados de uma vida de serviço em 

                                                                                                                                                         
negligência do dever para com os necessitados e para com os aflitos é uma negligência do dever para com 

Cristo na pessoa de Seus santos [...]”. 

226
 Conf. WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos, v. III. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Rafael de A. Butler. 

5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985, p. 295. 
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próprias; piedade cristã; 

Perspectiva Antropocêntrica exclusiva. Teocêntrica integrada. 

 

A autora aponta em seus escritos a contradição entre o estilo de vida prevalecente em 

seus dias e os pilares da genuína liberdade cristã, conforme se ilustrou no quadro acima. Essa 

distância, ou contradição, ela considerou como uma crise negativa e inegável de liberdade, 

decorrente da ausência do genuíno discipulado cristão, que é marca característica da liberdade 

em Cristo. Para ela, a essência dessa crise era negativa e consistia na tentativa de se viver a 

vida religiosa sem a cruz, que a caracteriza como verdadeiramente cristã.
227

 Considerava que 

essa crise afetava boa parte da cristandade, que mesmo em vertentes e denominações distintas, 

insistia num estilo de vida sem genuíno discipulado. 

Essa ausência de cruz no meio cristão seria uma das principais causas do mundo em 

geral não conhecer ou não aceitar o cristianismo. Nesse sentido, ela afirma que “o exemplo de 

homens que dizem crer na verdade mas não a praticam é o que diminui a influência do 

cristianismo”
228

. E não poupou críticas ao próprio protestantismo de forma específica, ao 

afirmar: “Em nossos dias, pouco dos professos seguidores da Reforma são movidos pelo 

espírito da mesma”
229

. Frente a tais realidades, ela pontua que percebia em seus dias “um 

mundo que padece e tem necessidade de homens e mulheres cristãos vivos em quem Cristo 

habita, e em cuja vida Ele é revelado diariamente”
230

. 

A insistência nessa contradição evidente a autora chamou de “cristianismo nominal” 

ou “professo cristianismo”, o qual ela afirmava estar caracterizado como uma forma de 

“paralisia espiritual”
231

, uma situação de comodismo do cristão em relação a si mesmo, em 

relação a Deus, e em relação ao necessitado. Pensava ser tal postura indesculpável para a 

                                                 
227

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 29 de novembro de 1887, intitulado “Peace in Christ”, no qual se lê: “O próprio exemplo e a conduta, 

bem como as palavras do cristão, devem ser de modo a despertar no pecador o desejo de Fonte de vida”. Para 

Ellen White, a vida cristã não admite contradição entre discurso e prática. 

228
 Ibid., disponível no periódico The Gospel Herald, 1.º de janeiro de 1900, intitulado “Individual 

Responsibility”. 

229
 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 22. ed. 3.ª Impressão. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 232. 

230
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit. Disponível no periódico The Review and Herald, 19 de outubro de 1886, 

intitulado “Labors in Christiana”. 

231
 Ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 17 de maio de 1883, intitulado “Labor at the Camp-

Meetings”, no qual se lê: “O mundanismo na igreja, que é a grande causa da morte espiritual, é atribuído à 

influência de membros egoístas, amantes da comodidade. O progresso dessa enfermidade mortal deve ser 

freado [...]. É um caso de vida ou morte. Estamos feridos com a paralisia espiritual, e todos necessitamos da 

ajuda do Grande Médico”. 
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cristandade, já que esta era conhecedora dos princípios de liberdade numa vida discipulada. 

Por isso, não aceitou as circunstâncias como desculpas de acomodação pessoal ou 

institucional a tal realidade.
232

 E para aqueles que comodamente já não viviam o cristianismo 

bíblico, mas que confiavam no suposto status de pertencimento denominacional, no intuito de 

apaziguar sua respectiva consciência quanto à inércia em qualquer dos aspectos da piedade 

cristã, a autora pontuou que: 

 

Não somos salvos por uma religião; nenhum nome confessional tem alguma 

virtude para levar-nos a receber o favor do Salvador. Somos salvos 

individualmente, como crentes no Senhor Jesus [...]. Podemos ter os nossos 

nomes gravados nos livros da mais espiritual das igrejas e não pertencer a 

Cristo, e não ter o nome no livro da vida do Cordeiro.
233 

 

Quanto às causas dessa crise, a autora chama atenção para a acomodação cristã ao 

liberalismo filosófico de seu tempo, que agravava a condição de pecado da raça humana. Para 

ela, as filosofias contrárias à bíblia legitimavam os discursos de acomodação do ser humano à 

sua própria natureza egoísta, resultando no afastamento de Deus e degeneração da própria 

sociedade. Desta forma, em seus escritos Ellen White parece apontar causas primárias e 

secundárias da crise negativa de liberdade de seus dias. Como causa primária, aponta a 

própria natureza pecaminosa, cujo egoísmo, que lhe é inerente, impele o ser humano à evasiva 

do discipulado. Como causa secundária, aponta as decisões e atitudes humanas no sentido de 

rendimento aos próprios impulsos egoístas, rejeitando a disciplina do Espírito Santo, o que 

resulta na conformação a uma vida voltada exclusivamente para si mesma, e, portanto, sem 

discipulado. Lembrando que, conforme já se estudou no capítulo anterior, para a autora a 

natureza humana tendenciosamente egoísta não justifica o viver a vida de forma egoísta. 

Assim, as decisões e atitudes irresponsáveis culpam o ser humano pela vida egoísta a 

qual optou por viver mesmo após tomar consciência de sua liberdade em Cristo. Desta forma, 

                                                 
232

 WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. 

Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Bible Eco and Signs of the 

Times, 15 de fevereiro de 1889, intitulado “Ye Cannot Serve God and Mammon”, no qual se lê: “Quantos veem 

hoje a força e a beleza da verdade, mas não podem servir a Deus e às riquezas, inclinando-se ao mundo. A 

verdade requer o sacrifício da honra ao mundo, sua posição nos negócios, seu pão diário; e muitos vacilam e 

caem. Não têm em conta as promessas de Deus aos que buscam primeiramente o reino dos céus. Levantam 

desculpas: „não posso ser diferente dos que estão ao meu redor. Que dirão os outros?‟ „Não sabeis que daquele 

a quem vos apresentais como escravos para lhe obedecer, sois escravos desse mesmo a quem obedeceis, seja 

do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça (Romanos 6:16)‟. Não devemos estudar como servir a 

nós mesmos, mas como fazer a vontade de Deus”. 

233
 Conf. acervo WHITE, ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 10 de fevereiro de 1891, 

intitulado “Sermon at Otsego”. 
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para a autora a evasiva do cristão quanto ao discipulado (exercício da piedade cristã), sendo a 

principal evidência da crise de liberdade cristã, é responsabilidade do próprio ser consciente 

que agiu mal ao rejeitar ou desvirtuar a liberdade que lhe é dada. E o liberalismo filosófico, 

para a autora, seria a tentativa racional de explicar esse viver egoísta, produzindo argumentos 

que buscam legitimá-lo. 

Para a autora, no entanto, nenhum argumento filosófico, por mais racional que fosse, 

justificaria o egoísmo humano que ela cria ser a principal razão da evasiva quanto à piedade 

no discipulado cristão. Essa evasiva se mostra em três posturas cujos praticantes são 

fortemente criticados em seus escritos: os céticos, os intelectuais da fé e os professos 

cristãos.
234

 O primeiro grupo rejeita em absoluto qualquer caminho de fé
235

, o segundo iguala 

todas as opções de fé, e o terceiro alega viver o cristianismo
236

, quando na verdade seu 

comportamento nem de longe é compatível com o exemplo do Cristo.
237

 Respectivamente 

representam os que rejeitam a cruz, os que se colocam distante da cruz, e os que se permitem 

estar próximos dela, sem se deixar eles mesmos serem colocados nela – tenham seu “eu” 

crucificado. O que esses três grupos têm em comum é a evasiva do discipulado cristão por 

meio da negação de qualquer dos aspectos da piedade. Conforme explica Ellen White, “os 

homens rejeitam a luz porque sua aceitação envolve uma cruz”
238

. 

                                                 
234

 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Signs of the 

Times, 26 de junho de 1884, intitulado “Palm-Tree Christians”, no qual a autora afirma: “O fato de haver 

abundância de iniquidade, de estarmos rodeados de céticos e infiéis, ou professos cristãos que têm nome de que 

vivem e estão mortos, não é motivo para que algum de nós seja assolado pela corrente rumo à perdição. Por 

haver quase universal abandono de Deus, há maior necessidade de permanecermos firmes e leais”. 

235
 Ibid., disponível no periódico The Youth‟s Instructor, 21 de março de 1901, intitulado “Show Us a Sign from 

Heaven”, no qual a autora pontua: “Existem muitos hoje que têm tomado posição ao lado da incredulidade, 

como se duvidar fosse uma virtude, um sinal de mente brilhante. Como as obras de Deus não podem ser 

explicadas por mente finitas, Satanás traz seus sofismas sobre eles, e assim os prende nas redes da 

incredulidade. Caso esses duvidosos entrassem em comunhão com Deus, Ele esclareceria Suas intenções à 

compreensão deles”. 

236
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 5 de maio de 1885, intitulado “The Exalted Character of 

the Christian Profession”, no qual a autora pontua: “O professo cristianismo não é nada aos olhos de Deus, 

mas a obediência verdadeira, humilde e voluntária aos Seus requisitos identifica os filhos da adoção, os 

destinatários da Sua graça, os participantes de sua grande salvação”. 

237
 Conf. WHITE, Ellen G. Testemunhos Seletos, v. II. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 5. ed. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1985, p. 162-163, esse grupo carece do que ela chama de “verdadeira piedade”: “O que 

necessitamos é menos confiança em meras formas e cerimônias e muito mais poder da verdadeira piedade”. 

238
 WHITE, Ellen G. Eventos Finais. Tradução de Naor G. Conrado. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2011, p. 218. 
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Ainda hoje muitos recusam a genuína liberdade cristã por saberem que esta implica 

uma cruz que não é romântica, dourada ou domesticável
239

. Antes, é cruel e direta na 

crucificação do “eu”
240

. Fogem ou rejeitam a Cruz de Cristo porque não estão dispostos a 

suportar os sofrimentos da cruz no discipulado da piedade cristã.
241

 E se a recusa do 

discipulado ocorre quando não há plena conscientização por parte do indivíduo quanto à sua 

responsabilidade, há o que a autora chama de resistência (que pode ser ativa ou passiva). Se 

ocorrer depois que esse indivíduo estiver consciente de seu dever quanto à piedade cristã, há o 

que ela chama de rejeição. Em ambos os casos, o ser racional é responsável pelo grau de 

comprometimento de sua liberdade e da liberdade de outros, em razão da evasiva consciente 

em relação ao discipulado que necessariamente a acompanha. O quadro abaixo objetiva dar 

uma ideia visual dessas hipóteses segundo a perspectiva da autora: 

 

Tabela 26 – Hipóteses de evasiva do discipulado cristão 

Resistência 

Passiva Ativa 

“Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se 

esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se 

não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados 

culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e 

rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem 

continuar no erro, quando poderiam compreender o que é 

verdade. Em Seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação 

por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada 

nenhuma providência para a cegueira voluntária.”
242 

“Aqueles que delibera-

damente se colocam 

em um lugar onde não 

têm a oportunidade de 

ouvir a verdade serão 

contados com os que 

ouviram a verdade e 

resistiram às suas 

evidências.”
243 

                                                 
239

 A expressão “domesticação da cruz” foi usada por WESTHELLE, Vítor. O Deus escandaloso: o uso e o abuso 

da cruz. 1. ed. São Leopoldo-RS: Sinodal/EST, 2008, p. 37, para indicar a tentativa cristã de esvaziar a cruz de seu 

sentido literal, real, próximo, prático para a vida discipulada, tornando-a apenas um símbolo místico de uma fé 

meramente intelectual. 

240
 Para a autora, essa foi a postura inclusive dos próprios discípulos de Jesus Cristo, que confundiram 

libertarismo com a genuína liberdade cristã, a qual implica no sofrimento. Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen 

G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: 

Ellen G. White State, 2007. Disponível na obra The Spirit of ProphecyVolume Three, p. 212: “Quando os 

discípulos viram que Jesus não se libertou de Seus inimigos, mas permitiu que fosse amarrado e preso, se 

decepcionaram porque tiveram de sofrer humilhação junto com ele”. 

241
 Conf. acervo WHITE, 2007, ibid., disponível no periódico The Signs of the Times, 31 de julho de 1884, 

intitulado “The Vision at Bethel”, no qual se lê: “Olhando o privilégio de ser cristão sob a correta luz, 

consideraríamos o mais alto privilégio ser tidos como filhos de Deus, herdeiros do Céu; e deveríamos nos 

alegrar de poder estar com Jesus em sua humilhação. Nosso Salvador nos afirma que existem alguns que 

querem ascender de outra forma que não seja o trabalhoso e abnegado caminho da cruz. Desejam evitar a 

reprovação e fogem dos sacrifícios”. 

242
 WHITE, Ellen G. Eventos Finais. Tradução de Naor G. Conrado. 1. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2011, p. 218. 

243
 Conf. acervo WHITE, 2007, op. cit., disponível no periódico The Review and Herald, 25 de abril de 1893, 

intitulado “Accountability for Light”. 
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Rejeição 

“A razão por que muitos acham a vida cristã tão deploravelmente difícil, por que 

são tão inconstantes, tão volúveis, é que procuram ligar-se a Cristo sem 

primeiramente se desligarem de ídolos acariciados.”
244 

Em ambos os 

casos... 

“Deus nos faz individualmente responsáveis pela medida de luz e privilégios que 

nos tem concedido.”
245

 “Não seremos responsáveis pela luz que não alcançou nossa 

percepção, mas pela que temos resistido e rejeitado.”
246 

 

Quanto aos principais resultados práticos da crise negativa de liberdade que observou 

já em seu tempo, a autora chega a pontuar a situação que também espelha bem a realidade dos 

dias atuais: insubmissão a Deus, egoísmo sem limites e insensibilidade quanto às misérias 

humanas. Nesse sentido, ela pontua que “enquanto o mundo ainda está cheio daqueles que 

têm fome e sede de prazeres, da moda, do aplauso do mundo, e dos que chamam a atenção 

para si, somente poucos têm fome e sede de justiça”
247

. A insensibilidade e insubmissão 

quanto a Deus e ao necessitado que marcaram em certa medida o tempo da autora hoje 

marcam em grande medida o presente tempo. Tal realidade progressiva denota a proporção do 

vazio da alma humana. Nesse sentido, já em seu tempo ela pontuou que: 

 

A grande massa da humanidade está absorvida pelas coisas da vida, e a 

verdade divina não encontra lugar nos corações. E todos os prazeres que o 

mundo pode dar ainda não satisfazem as necessidades da alma. Existe um 

anelo indescritível por algo que não possuem, a paz e o descanso que não são 

deste mundo [...]. Somente Cristo pode satisfazer esse sentimento de 

necessidade da alma humana.
248 

 

Em resumo, ao perceber as evidências, as causas e os efeitos da assimilação do tipo de 

liberdade prevalecente no modernismo, por parte da cristandade, e entendendo ser este um 

paradigma oposto ao que entendia ser a genuína liberdade cristã, a autora tratou essa realidade 

em seus escritos como uma crise, séria e negativa, de liberdade no meio cristão. A partir daí, 

ela não ficou silente quanto a essa liberdade. Desenvolveu sua Teologia do Discipulado como 
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 WHITE, Ellen G. Mensagens aos Jovens. Tradução de Isolina A. Waldvogel e Luiz Waldvogel. 13. ed. Tatuí-

SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 118. 
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 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Educação. Tradução de Carlos A. Trezza. 3. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2002, p. 102. 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 25 de abril de 1893, intitulado “Accountability for Light”. 
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 Ibid., disponível no periódico The Bible Echo and Signs of The Times, 15 de junho de 1892, intitulado “Christ 

and His Righteousness”. 

248
 Ibid., disponível no periódico The Review and Herald, 28 de fevereiro de 1882, intitulado “Should Christians 

Dance?”. 
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uma forma de apelo crítico aos cristãos para que vivessem a proposta de liberdade do Cristo, 

oposta ao paradigma predominante no modernismo de seus dias. 

É bom que se registre que, corretamente compreendida, sua Teologia do Discipulado 

se mostra uma crítica às quatro principais distorções do evento da cruz que ainda hoje rondam 

a cristandade e suas teologias, distorcendo a própria ideia de liberdade. Essas distorções são, 

segundo Westhelle, o “dolorismo, derrotismo, ressurrecionismo e cinismo”
249

. Essas condutas 

dizem respeito, respectivamente, aos excessos: da busca da glória por meio do sofrimento, da 

busca da glória por meio da privação, da busca da glória sem nenhum sofrimento, e da busca 

da glória sem nenhuma privação. Para a autora, não é por meio do sofrimento e privação que 

o indivíduo alcança a glória, ao passo que não será também sem eles que a experimentará. 

Nesse sentido, sua Teologia do Discipulado não somente evidenciou a crise negativa 

do estilo de vida de seus dias, mas também apontou como razão essencial dessa crise a má 

compreensão cristã do Evento da Cruz. Entender mal a cruz leva a não compreender a própria 

liberdade cristã. Por isso, a autora postulou uma significação coerente da cruz de Cristo e de 

seu reflexo, que é a cruz do cristão, propondo a eliminação dos “ismos” (exageros) que a 

transformam ora em mera mística que serve como meio de ascese, ora em mera lembrança de 

um fato histórico. 

Dessa forma, a cruz não está sujeita à acronia (ausência de tempo/tempo não chegado), 

tampouco à utopia (ausência de espaço/espaço não realizado). A cruz tem sempre lugar no 

tempo e no espaço da vida cristã, sendo assim o locus e o cronos de uma existência 

coerentemente dimensionada. É a cruz que mostra os limites do homem e aponta a 

possibilidade de superação desses limites, por meio do Crucificado. No entanto, a cruz traz 

em si um escândalo que não se pode ignorarnem terceirizar: a vergonha da exposição do 

nosso “eu”, que se faz acompanhar da certeza do perdão e da sua superação, o que não ocorre 

sem sofrimento disciplinar. 

A cruz do cristão é assim vida discipulada aqui e agora! E a cruz de Cristo é poder 

para que esta vida se realize em liberdade! É essa perspectiva da Cruz que fundamenta a 

perspectiva de liberdade cristã da autora, apresentada como alternativa ao modo de vida 

degradante de seus dias, que, por mais absurdo que parecesse, era por muitos considerado 

liberdade. Contudo, historicamente a “libertinagem filosófica”
250

 e “libertinagem 
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 Conf. WESTHELLE, Vítor. O Deus Escandaloso: o uso e o abuso da cruz. 1. ed. São Leopoldo-RS: 

Sinodal/EST, 2008, p. 180-181. 

250
 Usa-se aqui a expressão “libertinagem filosófica” como alusão aos excessos argumentativos de natureza não 

religiosa, cujos discursos resultantes legitimam práticas negativas que comprometem a liberdade equilibrada. 

Libertinagem filosófica é assim a articulação de argumentos para validar uma ideologia, e a articulação de 



 373 

religiosa”
251

daqueles dias se agravaria sobremaneira com o passar do tempo, desdobrando-se 

nas intensas contradições que se constituem o principal pano de fundo da crise negativa de 

liberdade no (pós) modernismo atualmente observada.  

 

 

5.2 A Crise de Liberdade no (Pós)Modernismo
252

 

 

 

A fim de se proceder a uma avaliação da pertinência do paradigma de liberdade cristã 

segundo a perspectiva Whiteana, para o presente tempo, é necessário primeiro caracterizar, ao 

menos em linhas gerais, o apelo de liberdade atualmente predominante. Para se proceder a 

esta avaliação crítica, se fazem necessárias, preliminarmente, duas operações de raciocínio: a 

                                                                                                                                                         
ideologias para legitimar práticas que não prestam a devida observância aos critérios mínimos do amor e do 

respeito necessário à dignidade e ao convívio humano. É, na prática, fazer o que se quer valendo-se da razão 

argumentativa e afirmar tal atitude como sendo o legítimo exercício da liberdade intelectual do pensamento, 

expressão, opinião, manifestação, etc. Tais práticas, ainda que se realizem com base em qualquer discurso 

socialmente aceito, resultaram e ainda resultam na degradação do indivíduo e violação de sua integralidade 

e/ou de outros. Podem-se observar claramente essas práticas no meio político, econômico e social. Constituem-

se espécie de perversão geral da liberdade por meio de sua prática sem critérios éticos, morais e religiosos 

efetivos, o que já levou ao cometimento de atos nefastos para a humanidade. Dentre tantos, podem-se 

mencionar o arianismo, a eugenia, a deportação e o extermínio de massas, o colonialismo, etc., todos 

filosoficamente legitimados por inúmeras ideologias descomprometidas com os valores da integralidade 

humana. Um exemplo dos resultados dessa forma de pensar e agir pode ser verificado na obra: ARENDT, 

Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José Rubens Siqueira. 1. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 336 p. ISBN 978-85-7164-962-0. 

251
 Usa-se aqui a expressão “libertinagem religiosa” como alusão a todas as práticas que, passadas e presentes, são 

de natureza religiosa, muito embora se realizem sem a devida observância aos critérios mínimos do amor e do 

respeito necessário ao convívio humano. É, na prática, fazer o que se quer em nome de Deus ou da Igreja e 

afirmar tal atitude como sendo legítimo exercício da liberdade. Tais práticas, ainda que se realizem em nome 

da Divindade, resultaram e ainda resultam na degradação do ser, vista na expressa violação da integralidade 

humana. Embora também se possam observar essas práticas como ocorrências reais desde os grandes 

seguimentos religiosos politeístas (religiões gnósticas gregas, religiões místicas romanas, e outras 

religiosidades antigas) e nos demais segmentos monoteístas (judaísmo e islamismo), no cristianismo se 

mostram como sendo o extremo da contradição de liberdade. E o são em razão da afronta à proposta de piedade 

cristã (fé, simplicidade e humildade) defendida por Jesus Cristo. Constituem-se espécie de perversão da 

liberdade numa prática sem critérios que já levou ao cometimento de atos cujo registro marcam com crueldade 

e sangue as páginas da história e o passado de muitas famílias. Dentre tantas, se podem mencionar as cruzadas, 

a inquisição e inúmeros conflitos mais recentes, a exemplo dos que ainda ocorrem no Oriente Médio. Para uma 

noção mais detalhada de tais realidades, o leitor pode consultar três obras que tratam do tema: 1) FO, 

JACOPO. O Livro Negro do Cristianismo: dois mil anos de crimes em nome de Deus. Jacopo Fo, Sergio 

Tomat, Laura Malucelli. Tradução de Mônica Braga. 1. ed. Rio de Janeiro-RJ: Ediouro, 2007. 270 p. ISBN 

978-85-00-01964-7; 2) GREEN, Toby. Inquisição: o reinado do medo. Tradução de Cristina Cavalcanti. 1. ed. 

Rio de Janeiro-RJ: Objetiva, 2011. 463 p. ISBN 978-85-390-0221-4; e 3) ARMSTRONG, Karen. Em Nome de 

Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Tradução de Hildegard Feist. 1. ed. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 490 p. ISBN 978-85-359-0193-1. 

252
 Usar-se-á o termo “(pós) modernismo” como significante do exagero das ideologias que legitimam os 

discursos da (pós) modernidade. Criticar-se-ão algumas características da (pós) modernidade a seguir em razão 

de suas implicações negativas para a liberdade cristã. As características positivas da (pós) modernidade não 

serão objeto de análise neste trabalho por falta de espaço e pertinência temática quanto ao tema proposto. 
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primeira diz respeito à definição de um referencial teórico para tal análise, e a segunda, a 

identificação da categoria crítica principal adotada por tal referencial. Esta lógica possibilitará 

dar o passo seguinte, que é examinar, ainda que em relação aos contornos básicos, as 

aproximações ou os distanciamentos de ambas as realidades. 

Nesse sentido, por questão de clareza, concisão e atualidade, optou-se por Maria 

Gomes Rute Esperandio, cuja crítica pode contribuir para o exame empreendido a partir do 

conteúdo de sua recente obra, intitulada “Para entender pós-modernidade”
253

. No conteúdo do 

referido trabalho, a autora analisa as principais subjetividades que compõem a lógica 

filosófica
254

 contemporânea de vida, chamada por alguns críticos de “(pós) modernismo”
255

. 

Reconhecendo haver nela elementos positivos e negativos que a tornam complexa e, por 

vezes, contraditória, a autora critica o seu apelo mais geral de liberdade que emerge dessa 

contradição, atualmente percebido no meio social. Constata-os e critica-os quanto às suas 

negatividades a partir do exame das principais ideologias que o fundamentam. Por ser o 

conteúdo referido uma obra atualizada, concisa e que reúne em si conceitos de muitos outros 

autores que trabalham a mesma categoria de base
256

, seu conteúdo se apresenta como 

apropriada para a breve crítica que se quer aqui registrar. 

O presente trabalho poderia diretamente recorrer aos muitos autores que criticam o 

apelo de liberdade dos dias atuais.
257

 No entanto, uma análise de tal natureza, dada sua 

complexidade, demandaria a inserção de um parêntese temático muito extenso para tratar 

exclusivamente do tema, o que não é coerente se fazer em razão do foco que se pretende no 
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 ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 100 p. 

ISBN 978-85-233-0877-3. 

254
 O termo “lógica filosófica”, sinônimo de “substrato filosófico”, significa o discurso central que reúne, articula, 

e projeta inúmeras ideologias em um raciocínio aparentemente coerente, objetivando com ele a legitimação do 

paradigma contemporâneo predominante de vida nos âmbitos individual e coletivo. 

255
 ESPERANDIO, op. cit., p. 11, pontua que “o esforço para compreender o que vem a ser pós-modernidade 

implica, necessariamente, um movimento para compreender o nosso próprio modo de existência hoje”. Essa 

compreensão é importante para “visibilização das possibilidades de resistência hoje (nossas lutas atuais) e 

passam, ainda, pelo enfrentamento dos processo de produção de subjetividade que se operam atualmente”. 

256
 Ibid., p. 10, afirma que as categorias, embora não permanentes, são necessárias, pois contribuem para 

“caracterizar o nosso tempo, e isso implica colocar em evidência o nosso próprio modo de ser e de viver em 

sociedade hoje”. 

257
 Um dentre os muitos autores que destacam a incoerência do paradigma de liberdade predominante atualmente 

é Bauman. Em BAUMAN, Zygmunt. O Mal-estar da Pós-Modernidade. Tradução de Mauro Gama, Cláudia 

Martinelli Gama; revisão técnica Luís Carlos Fridman. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 10, o autor pontua: “Os 

mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma liberdade pequena 

demais na busca da felicidade individual. Os mal-estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de 

liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais [...]. Sem dúvida: a 

liberdade sem segurança não assegura mais firmemente uma provisão de felicidade do que a segurança sem 

liberdade”. 
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presente trabalho, bem como o próprio roteiro que se estabeleceu para este capítulo. O leitor 

interessado em saber mais acerca da “modernidade/modernismo” enquanto substrato 

filosófico
258

 e suas mutações histórico-filosóficas e consequentes impactos individuais e 

sociais, inclusive à luz do referencial teórico de Ellen White, pode consultar o material 

intitulado “Ellen White e a Modernidade: aproximações para uma proposta de análise crítica 

da (pós) modernidade”, também fruto de pesquisas do autor deste trabalho.
259

 

Conforme propôs Esperandio, para se analisar o apelo de liberdade hoje predominante 

no meio social é necessária uma compreensão do substrato filosófico
260

 que se convencionou 

chamar de “(pós) modernidade”, que ela explica ser “um novo modo de pensar, sentir, ser e 

estar no mundo”
261

. Este termo, embora complexo e ainda objeto de intensa discussão no 

meio acadêmico, é comumente usado pelos críticos para categorizar os principais processos 

de produção de subjetividades que influenciam o modo de ser e agir dos seres humanos, 

individualmente e em sociedade, a partir da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais.
262

 

A concepção humana de liberdade, nutrida hoje por grande parte das pessoas, não fica 

imune a tais subjetividades. Na realidade, as muitas formas como os indivíduos e as 

sociedades de hoje pensam e buscam exercer o que entendem ser a liberdade evidenciam a 

influência determinante de uma filosofia de vida peculiar que dita o modo de ser e de estar no 

mundo. Esse modo é identificado pelos críticos como reflexo da essência filosófica que o 

legitima, a qual funciona como o substrato de sentido comum das muitas subjetividades 

presentes nos mais variados âmbitos de existência da vida humana. Dito de outra forma, o que 

se percebe é que o pensar e o realizar a liberdade nos dias atuais está fortemente influenciado, 
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 ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 100 p. 

ISBN 978-85-233-0877-3, p. 30, pontua que “compreende-se como modernidade não um período histórico, 

mas uma visão de mundo, um ideário relacionado ao projeto de um mundo moderno”. 

259
 Disponível em TEIXEIRA, Carlos F. Ellen White e a Modernidade: aproximações para uma proposta de 

análise crítica da (pós) modernidade. Engenheiro Coelho-SP: Material ainda não publicado, 2011. 142 p. 

260
 Conf. ESPERANDIO, op. cit, p. 24, esses substratos filosóficos “são manifestações representativas de 

processos mais amplos, que se configuram no tempo e no espaço e expressam a simultaneidade das mutações 

que se produzem no conhecimento, nas relações de poder e nos processos de subjetivação (constituição do Si). 

Essas mudanças têm implicações diretas e visíveis no cotidiano: na forma de experimentar o tempo; na 

organização espaço-temporal; na relação consigo mesmo, com o próprio corpo e com o outro; no mundo do 

trabalho; nas expectativas quanto ao futuro; na sensação de segurança ou da falta da mesma; na fragilidade das 

relações; na precariedade da propriedade social, etc.”. 

261
 Ibid., p. 26. 

262
 Ibid., p. 12, pontua que “A subjetividade é, portanto, „modelada‟ na imbricação de várias instâncias, tais como 

família, escola, trabalho, religião, meios de comunicação, etc., as quais atravessam o indivíduo e este vai 

significando-as de modo singular”. 
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e porque não dizer determinado por muitas das subjetividades que compõem o que se pode 

chamar de lógica filosófica (pós) moderna de vida.
263

 

Um paradigma que, embora apresente vantagens em muitos pontos (por ex.: 

tecnologias de comunicação, meios de transportes, avanços na área de saúde, etc.), se destaca 

em linhas gerais pelas ideologias que promovem equívocos de interpretação e realização da 

liberdade, pois, conforme já se trouxe como exemplo, “confunde liberdade de escolha com 

liberdade de consumir”
264

. E o mais surpreendente é que tais negatividades, ao menos para 

muitos, não têm sidopercebidas e criticadas quanto a seus desastrosos resultados para a 

integralidade humana. 

Muitas são as subjetividades que compõem essa lógica de vida conhecida como (pós-) 

moderna, cujas negatividades, cada vez mais intensas, resultam em exageros ideológicos 

chamados de (pós) modernismos. E o que se percebe é que se podem mencionar algumas 

delas como as principais definidoras do paradigma de liberdade praticado atualmente. Citam-

se, apenas a título de exemplo, alguns termos cujos sentidos atribuídos pela crítica apontam 

para algumas realidades negativas dessa lógica de vida: fragmentalismo (visão parcial do ser 

humano), materialismo (redução da vida às suas causas materiais)
265

, hedonismo (o prazer 

como único guia da vida)
266

, relativismo (a ditadura do pragmático)
267

, individualismo (o “eu” 

como centro da existência)
268

 e o imediatismo (a absolutização do transitório)
269

. 
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 Para ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 

100 p. ISBN 978-85-233-0877-3, p. 67-68, essa lógica de vida constitui-se num apelo ou paradigma de 

liberdade que se baseia em imperativos que “apontam o modo de viver (de comer, de vestir, de habitar, de 

amar), o modo de ter sucesso (educação permanente, trabalho rentável, performance individual capaz de vencer 

a concorrência, etc.), o modo de ser saudável (as medidas do corpo ideal, a musculação, as dietas e o consumo 

de produtos diet/light), etc.”. 

264
 Ibid, p. 70. 

265
 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1. ed. brasileira coordenada e revista por Alfredo 

Bossi. Revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007, na p. 747, afirma tratar-se de “toda doutrina que atribua causalidade apenas à matéria”. E 

continua: “o materialismo consiste em afirmar que a única causa das coisas é a matéria”. Em resumo, é a 

ênfase e importância excessiva no que é material. 

266
 Ibid., na p. 748, afirma que hedonismo é “a tendência ao conforto ou, mais precisamente, uma ética que adote o 

prazer como único guia do comportamento”. 

267
 Ibid., na p. 994, explica que relativismo é a “doutrina segundo a qual não existem afirmações cognitivas, éticas, 

estéticas, etc., absolutas, mas toda afirmação ou verdade vale unicamente dentro de determinado contexto e é 

incomensurável com afirmações ou verdades pertencentes a outros contextos, não podendo ser considerada 

„melhor‟ ou „pior‟ que estas, porém equivalente”. Na p. 893. esclarece ainda: É a “doutrina da 

validadecontextual e equivalência substancial das várias visões de mundo e dos vários modelos de 

comportamento”. Dizendo de outra forma, é a ditadura do pragmático. 

268
 Ibid., p. 638: É “toda doutrina moral ou política que atribua ao indivíduo humano preponderante valor de fim 

em relação às comunidades de que faz parte. O extremo desta doutrina é, obviamente, a tese de que o indivíduo 

tem valor infinito, e a comunidade tem valor nulo”. O indivíduo passa a ser o senhor absoluto do tempo e do 

espaço que deveria compartilhar com outros. Torna-se o centro de si mesmo, do mundo e da vida. 
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As realidades significadas por esses termos não esgotam o interminável rol possível de 

exageros ideológicos que se podem examinar como presentes no contraditório apelo de 

liberdade predominante nos dias atuais.
270

 Essas realidades, quando bem examinadas, 

mostram-se, muitas delas, ser intensificações de práticas já presentes na crise negativa de 

liberdade do modernismo dos dias de Ellen White, embora tenha adquirido contornos 

peculiares no contexto dito (pós) moderno. E, dentre todas as ocorrências observáveis nos 

planos individual e coletivo, as quais evidenciam uma espécie de crise negativa continuada de 

liberdade entre os dias da autora e os dias atuais, três realidades merecem destaque: o 

fragmentalismo humano, o relativismo moral e religioso e o individualismo descomprometido 

e negligente em relação ao servir. Embora não sejam as únicas, essas três realidades 

evidenciam o que se pode chamar de “crise de liberdade no (pós) modernismo”, sendo que 

suas causas e desdobramentos mais evidentes se compreenderão melhor adiante. 

 

 

5.2.1 O fragmentalismo humano 

 

 

Uma das subjetividades evidentes no paradigma de liberdade predominante no 

contexto (pós) moderno diz respeito ao que pode se chamar de “fragmentalismo humano”. 

Essa expressão significa a atitude, consciente ou não, de se perceberem e se tratarem os seres 

humanos de forma fragmentada quanto à sua integralidade existencial. Expressa assim a ideia 

de uma desconsideração, quase que generalizada, quanto à necessária relação equilibrada 

entre os três âmbitos da unidade humana existencial (corpo, mente e espírito). Ao constatar 

essa realidade no contexto contemporâneo, Hall a definiu como a “fragmentação do indivíduo 

moderno”
271

. 
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 TRASFERETTI, José. Teologia Moral na Pós-Modernidade: o difícil dilema do agir moral. In: Teologia na 

Pós-Modernidade: abordagens epistemológica, sistemática e teórico-prática. José Trasferetti, Paulo Sérgio 

Lopes Gonçalves, organizadores. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 434, pontua que “na cultura pós-moderna o 

mundo está fragmentado, e os valores dispersos. Tudo é descartável e transitório”. 
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 ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 100 p. 

ISBN 978-85-233-0877-3, p. 47-48, aponta algumas dessas realidades: “o declínio das metanarrativas e a 

fragmentação da verdade; o presentismo e a contração do tempo e do espaço; a relação entre ética, estética e 

consumo; capitalismo [selvagem], globalização e trabalho. Todos esses elementos colocam em evidencia 

novos processos de produção de subjetividade, consequentemente um novo modo de ser e estar no mundo”. 
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 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira 

Lopes Louro. 11. ed. Rio de janeiro: DP&A, 2006, p. 7. 
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Esta, a exemplo de outras subjetividades (pós) modernas, se mostra altamente 

prejudicial aos seres humanos à medida que contribui significativamente para legitimação de 

um paradigma de liberdade que desconsidera a interdependência necessária de todos os 

aspectos da integralidade humana. Muito do que se fala e se faz nos dias de hoje é realizado 

de forma conformada a esse estilo de vida desintegrado, no qual o sujeito humano ora vê a si 

mesmo e aos outros, ora é visto por outros, como uma complexidade de âmbitos separáveis 

(corpo, mente e espiritualidade), e, por isso, manipuláveis de forma autônoma. São evidentes 

as práticas de natureza econômica, política, social e até religiosa que visam à exploração de 

qualquer dos âmbitos da existência humana, em notória desconsideração e prejudicialidade 

em relação aos demais.  

Na economia, por exemplo, se produz majoritariamente para satisfazer os desejos da 

emoção superficial, ou, como já se disse, para atender à “estética do desejo”
272

, sem atentar 

para o prejuízo que tal satisfação causa às dimensões física e/ou espiritual do ser humano. 

Aliás, é no âmbito econômico que o mercado se tornou senhor absoluto da liberdade, ao se 

oferecer como única opção para a realização dessa liberdade. E o faz por meio da moda que 

fabrica as vontades (fetiches), da mídia que sutilmente as transforma em necessidades, e do 

consumo que se apresenta como o único meio de satisfação dessas necessidades. 

Essa engrenagem torna o mercado o deus da conquista, que se apresenta como o único 

meio (pós) moderno de proporcionar a felicidade que essencialmente todo ser humano quer e 

busca, consciente ou inconscientemente. Até mesmo as necessidades mais básicas da 

existência, como comida e bebida, têm sido produzidas e oferecidas às massas em total 

desconsideração pela integralidade da natureza humana. Basta observar em dados disponíveis 

em sites oficiais, como o da FIBGE, Inca e Ministério da Saúde, que apontam os altos índices 

de obesidade, diabetes e câncer que afeta considerável parte da população brasileira, cuja 

causa está diretamente relacionada aos tipos de produtos oferecidos e ao estilo de vida 

adotados pela população em geral. Esse estilo de vida destrutivo é legitimado, muitas vezes, 

por uma filosofia fragmentaria de vida que busca fundamentar a manutenção de uma 

economia individualista voltada para o desejo ultra-hedonista. 

Também na política a pouca preocupação com o ser humano não vai além do mero 

atendimento ao que se entende serem as condições mínimas de sobrevivência, as quais 
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 ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 100 p. 

ISBN 978-85-233-0877-3, p. 60-61, pontua: “Trata-se da reivindicação de uma satisfação que não se limita ao 

atendimento das necessidades primárias, como alimentação, por exemplo. No contexto caracterizado como 

pós-modernidade, a subjetividade quer gozar [...] uma estética para o desejo [...] o desejo é a base que sustenta 

as escolhas. Nossas escolhas implicam um determinado modo de existência, um „estilo de vida‟”. 
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normalmente se limitam ao comer, beber e vestir. As condições psíquicas e espirituais 

necessárias para uma existência digna não fazem parte da preocupação e tutela estatal. As 

políticas públicas que prometem ouvir o povo quanto à sua própria necessidade e dar 

respostas e elas muitas vezes se adaptam à visão fragmentária de vida humana, optando pela 

legalização e realização de práticas sociais que sejam úteis, rápidas, baratas, e que alcancem o 

maior número possível de pessoas, não importando o nível de adequação de sua 

implementação para os aspectos da integralidade humana.  

Mas é no âmbito social que o problema se mostra ainda mais evidente. Recebendo 

impacto direto de tal lógica de vida fragmentada, a sociedade, ao menos em sua maioria, se 

conforma passivamente às soluções (ideias, bens, serviços, etc.) que se lhe oferece sem 

maiores reflexões quanto aos meios empregados e resultados advindos delas. Basta que se 

observem alguns tipos de lazer degradantes à integralidade que hoje se oferecem e se 

consumem de maneira aberta no meio social, dentre os quais as chamadas festas reives são 

apenas um dos muitos exemplos possíveis.  

A religião, por sua vez, é o âmbito no qual tal fragmentação se mostra presente de 

forma dialética ora nas práticas de uma “espiritualidade sem corpo”, ora na prática de uma 

“corporalidade sem espiritualidade”, sendo ambos os extremos destituídos de coerente 

equilíbrio na realização da liberdade que deve alcançar “todos” e “todo” o(s) ser(es). Um dos 

resultados mais visíveis desta realidade se pode nota no crescente aumento de pretensas 

religiosidades que capitalizam poder político, econômico e social ao preço da exploração 

ideológica das massas, valendo-se da realidade fragmentária em que se encontram quanto à 

sua existencialidade.
273

 Práticas desprovidas de um mínimo de coerência e razoabilidade se 

levam a efeito em nome do espiritual, sendo aceitas passivamente pelas massas em condições 

de fragilidade integral. 

Numa realidade de tal monta, erguem-se impérios que se dizem religiosos e que se 

apresentam como a solução de fragilidades cuja realidade eles mesmos contribuem para 

promover, à medida que promovem as subjetividades que as legitimam. Valem-se da 

fragmentação humana por verem nela o mecanismo de manutenção da fragilidade que garante 

a dependência das massas à suas promessas de cura, exorcismo e prosperidade material, 

normalmente vendidas ao argumento da “libertação”.  
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 Para um estudo crítico mais detalhado do tema, ler TEIXEIRA, Carlos F. Repensando a Religião: debates 

sobre teologia, Estado e cultura. Engenheiro Coelho-SP: Unaspress – Imprensa Universitária Adventista, 2011, 

p. 39-142. 
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Em qualquer dos âmbitos referidos e seus desdobramentos (econômico, político, 

social, religioso), os seres humanos, caros ao coração de Deus, são manipulados com mais 

facilidade quando ensinados e condicionados a se verem como complexidade de partes 

separáveis. Neste contexto, se observam comumente comentários e posturas que evidenciam a 

ideia geral predominante de que a Igreja é a responsável apenas pelas demandas do espírito, 

enquanto o mercado, mandatário da moda, da mídia e do consumo se impõe como legítimo 

responsável para satisfazer as demandas do corpo e as demandas emocionais dos indivíduos e 

sociedades. 

Surgem daí exageros quanto aos aspectos distintos da existencialidade, dando origem, 

respectivamente: ao esteticismo (excessiva ênfase na estética corporal)
274

, ao sentimentalismo 

(excessiva ênfase na satisfação emocional) e ao misticismo (excessiva ênfase na satisfação 

espiritual por meio de modismos espiritualistas sincréticos que não respeitam a integralidade 

humana). Essa forma de pensar e/ou praticar a vida é diametralmente oposta à perspectiva da 

integralidade humana esboçada por Ellen White em seus escritos. Tal postura é, face à 

proposta da autora, uma opção contrária à genuína liberdade cristã. Só há liberdade 

genuinamente cristã quando o ser humano, em sua integralidade, se realiza em liberdade. Essa 

liberdade não admite restrição do viver digno em nenhum dos três âmbitos inseparáveis da 

existência, estando vocacionada ao serviço piedoso a Deus e ao necessitado.  

Esse paradigma predominante no contexto (pós) moderno, além de condicionar o 

próprio ser humano a se ver a partir de uma visão fragmentada de existência (fragmentação 

interna), faz com que também se veja a própria espiritualidade, enquanto fenômeno 

inerentemente humano, de forma separada dos demais âmbitos da vida em sociedade 

(fragmentação externa). Uma forma de “religião social” continua tendo lugar no âmbito 

público, mas apenas em discursos contraditórios que promovem a liberdade religiosa, 

enquanto na prática limitam a manifestação da espiritualidade, confinando-a ao âmbito 

doméstico dos lares e âmbito privativo dos templos, em momentos de religiosidade cada vez 

mais escassos. Esse fragmentalismo em dupla dimensão (individual e social) no âmbito 

cultural foi criticado por Hall, que o classificou como um “duplo deslocamento – 
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descentração dos indivíduos tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si 

mesmos – constitui(ndo) uma „crise de identidade‟ para o indivíduo”
275

. 

Para Ellen White, qualquer das formas do fragmentalismo, interna (quanto a si 

mesmo) ou externa (quanto à vida em sociedade), é evidência de uma ou mais formas de 

escravidão, e por isso restrição à genuína liberdade cristã. Desprezar a relação necessária entre 

corpo, mente e espiritualidade, em qualquer de suas formas de desdobramentos, é escravizar a 

própria consciência em limites de tempo e de espaço que a própria constituição humana, 

dotada pelo Criador, não reconhece como lhe sendo própria. Reagindo criticamente ao 

fragmentalismo de seu tempo, Ellen White afirmou que “Aqueles que separam a religião de 

seus negócios são reprovados pelo exemplo de Cristo”
276

. Ecconforme já se viu no capítulo 

anterior, esse é apenas um de seus inúmeros protestos contra esse mal que já se percebia em 

seu tempo, que é ainda uma das maiores evidências da crise negativa de liberdade no (pós-) 

modernismo. 

 

 

5.2.2 O relativismo moral e religioso 

 

 

Uma segunda subjetividade evidente no paradigma de liberdade (pós) moderno diz 

respeito ao que pode se chamar de “relativismo”, principalmente em seu desdobramento nos 

assuntos de natureza moral e religiosa. Essa expressão significa a atitude, consciente ou não, 

de negação de padrões morais e religiosos considerados fixos, absolutos, definitivos e 

imutáveis num a priori. Decorre, por sua vez, da expressa rejeição de metanarrativas
277

 

definidoras de conceitos e ideias consideradas fundamentais e inquestionáveis para a 

construção de sentido do ser, dentre eles a própria noção de liberdade. É uma espécie de 

condenação sumária à falência, das ideias e dos projetos de vida considerados utópicos. 
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Em sua aplicação prática, entendem-se as metanarrativas como “as grandes 

compreensões filosóficas/históricas do molde da realidade que legitimam a maneira como as 

coisas são, fornecendo razões para correção do status quo”
278

. Sua rejeição no paradigma de 

liberdade (pós) moderno é evidente, e beira, em alguns casos, a intolerância filosófica em 

relação a postulados fixos, de cunho moral ou religioso. Nesse sentido, já se afirmou que “a 

condição pós-moderna define-se como a perda da credibilidade nas metanarrativas”
279

. E o 

resultado principal dessa rejeição é corrosão do senso de identidade do indivíduo e de grupos. 

Hall aponta essa realidade ao argumentar que “o sujeito, previamente vivido como tendo uma 

identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”
280

. Essa confusão 

de identidade seria, segundo ele, a principal característica do sujeito “pós-moderno”
281

. Sua 

causa mais evidente é o relativismo que emerge da rejeição dos metarrelatos. 

Ao desconsiderar e/ou desconstruir metarrelatos de natureza religiosa, os quais 

definem valores que contribuem para a construção do sentido da liberdade e sua efetivação, o 

relativismo mostra-se prejudicial à liberdade cristã. Metarrelatos como criação, queda e 

redenção têm impacto direto no paradigma de liberdade do sujeito cristão. A rejeição de 

qualquer deles ou de seus desdobramentos impacta diretamente na noção e prática da 

liberdade nos âmbitos individual e coletivo do ser religioso. 

Esse tipo de relativismo extremado é uma subjetividade negativa que caracteriza o 

(pós) modernismo, no que Bauman chama de “crise de paradigmas”
282

. Talvez se possa notar 

sua mais evidente realidade na situação de confusão mental permanente em que se veem 

muitos indivíduos ao se confrontarem, por sua razão de consciência, com a necessidade de 

padrões valorativos fixos que o relativismo cultural tenta lhes negar. 

Em seu íntimo, o indivíduo sente a necessidade de metarrelatos a partir dos quais 

possa se guiar coerentemente em suas decisões e atitudes no plano relacional 
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quadridimensional: em relação a Deus (sentido existencial), em relação a si mesmo (senso de 

valorativo – autoestima), e em relação ao semelhante (sentido relacional) e em relação às 

demais criaturas (sentido natural). 

Como resultado desse condicionamento negativo do indivíduo à rejeição de 

metarrelatos, percebe-se “uma sensação de insegurança e desorientação em relação ao próprio 

padrão moral de comportamento, na forma de dúvidas a respeito do certo e do errado e na 

forma de dúvidas sobre quais valores morais deveriam ser ensinados às futuras gerações”
283

. 

Perdem-se as certezas necessárias à libertação/liberdade do ser humano e ele é deixado sem 

critérios definitivos para avaliar moral e espiritualmente o modo de vida que pratica, muitas 

vezes validando-o equivocadamente como liberdade.
284

 

Sem postulados fixos que norteiem seus juízos de valor, o indivíduo não tem como 

avaliar e se decidir coerentemente em relação a certos valores essenciais necessários a seu 

viver equilibrado em sociedade, tais como o bom, o belo e o verdadeiro. Quando se deixam 

tais valores, em nome do relativismo, ao gosto de cada um, os resultados podem ser trágicos 

para a humanidade, conforme já se percebeu na história.  

Já em seu tempo, Ellen White lidou com o relativismo (filosófico) e o criticismo 

(literário), ambos com alcance no âmbito religioso. Opôs-se expressamente às iniciativas da 

alta crítica que, segundo ela, trabalha contra as metanarrativas bíblicas capazes de dar 

coerência para a compreensão e prática coerente da liberdade humana, conforme entendia 

constar do texto bíblico. Nesse sentido, chegou a pontuar: 

 

A obra da „alta crítica‟, em dissecar, conjecturar, reconstruir está destruindo 

a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a Palavra de Deus 

em seu poder de controlar, alevantar e inspirar vidas humanas. [...] multidões 

são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que licenciosidade é 

liberdade, e que o homem deve prestar contas apenas a si mesmo.
285 

 

Para a autora, ao pôr em xeque as metanarrativas bíblicas, a alta crítica presta um 

desserviço à cristandade, vez que mina a confiança de muitos cristãos quanto aos princípios 

absolutos que devem nortear o sentido e a prática da vida em liberdade, a exemplo do serviço 

e da piedade cristã. Cabe registrar, no entanto, que a autora não desprezava a importância da 
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exegese e da coerente hermenêutica bíblica. Embora ela mesma não fosse uma exegeta, como 

teóloga hermeneuta tinha em sua biblioteca inúmeras obras consideradas científicas para seu 

tempo, em matéria de teologia. Sua oposição à alta crítica dizia respeito ao relativismo que 

esta promovia no meio cristão. Ela entendia que ao minar a confiança nas metanarrativas 

bíblicas a alta crítica punha em xeque as próprias verdades centrais que as Escrituras 

apresentam. Sem tais verdades, o ser humano se afastaria de Deus e ficaria à mercê de si 

mesmo. 

O tempo se encarregou de mostrar o nível de coerência da crítica da autora. No (pós-) 

modernismo atual, talvez o efeito mais evidente do relativismo no meio cristão possa ser visto 

na intensificação de três realidades perceptíveis, relacionadas, respectivamente, a cada um dos 

elementos da piedade cristã: crise de autoridade, crise de valores e crise de 

relacionamentos.
286

 O quadro adiante resume essa leitura: 

 

Tabela 27 – A crise da liberdade no (pós) modernismo vista no âmbito da piedade cristã 

Aspectos Dimensão Afetada Desdobramentos Comuns 

Crise de  

Autoridade
287 

Deus, o Criador e 

Redentor 

 (Identidade espiritual); 

Dificuldade de aceitar e obedecer a autoridade de 

Deus, da Bíblia, da Igreja, da Família, do Estado e 

das demais possíveis instituições relacionadas à 

regulação do viver bem em sociedade. 

Crise de Valores 
Autoestima  

(Identidade ética-moral); 

Dificuldade de definir e ser fiel a valores ético-

morais; inclusive dificuldade de aceitar valores 

legados por gerações passadas; 

Crise de Relacio-

namentos 

Demais Seres Humanos 

(Identidade relacional) 

Desconfiança generalizada em relação às 

instituições e pessoas; e consequente dificuldade de 

convívio e respeito aos valores nutridos por outras 
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pessoas. 

 

As realidades do quadro acima mostram uma relação progressiva lógica quanto ao que 

se pode chamar de evidências negativas da “crise de liberdade” no contexto do (pós-) 

modernismo, muito perceptível inclusive no meio cristão atualmente. A não aceitação e 

sujeição à autoridade de Deus e de Sua Palavra leva à indiferença ou rejeição de valores nela 

contidos e que são necessários à afirmação da identidade cristã. Com a identidade 

fragmentada e sem fundamentos que deem sentido e coerência a ela, o resultado será a 

inabilidade para o viver em sociedade de forma piedosa. Isto porque a crise de autoridade se 

relaciona à falta de fé, a crise de valores, à falta de simplicidade, e a crise de relacionamentos, 

à falta de humildade. E como pano de fundo dessas três realidades está a rejeição, ainda que 

parcial, das metanarrativas que delimitam os contornos do sentido e prática da liberdade, na 

perspectiva cristã. 

Em resumo, é perceptível que a rejeição das metanarrativas bíblicas pôem em xeque 

certos conceitos essenciais à construção da ideia de liberdade, chegando a um nível de 

relativização que admite como válidos inúmeros possíveis sentidos dessa liberdade, que 

chegam a ser antagônicos entre si. Relatos metanarrativos que definem os significados de 

importantes conceitos definidores de sentido para a vida ficam ao gosto do freguês, que se 

sente bem à vontade para significá-los ao sabor de seus interesses egoístas e circunstanciais. 

Conceitos como, por exemplo do bom, do belo e do verdadeiro, essenciais à definição de uma 

perspectiva saudável de liberdade e, por sua vez, capazes de dignificar a integralidade 

humana, tornam-se reféns da ditadura do relativismo em sua rejeição absoluta dos 

metarrelatos. O resultado é um paradigma de liberdade que tem como um dos fundamentos 

principais a intensificação crescente do individualismo. 

 

 

5.2.3 O individualismo extremo 

 

 

Uma terceira subjetividade, evidente no paradigma de liberdade (pós) moderno, diz 

respeito ao que se pode chamar de “individualismo”. Este se pode entender como o exagero 

na consideração de si mesmo, ao tomar o próprio “eu” como fundamento de sentido e 

objetivo, primeiro e último, do existir. Em certos casos, mostra-se na exclusividade quanto à 

consideração de si mesmo como ponto de partida para uma visão de mundo. 
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Geralmente,resulta na busca exclusiva da satisfação própria, percebendo a inteiração com 

pessoas, com o tempo e com o espaço apenas como meios úteis de se alcançarem objetivos 

egocêntricos, prévia ou incidentalmente estabelecidos. Dito de outra forma, “o sujeito torna-se 

o ponto de partida e chegada do cuidado de si”
288

. É possível afirmar, portanto, que a 

expressão individualismo significa a atitude, consciente ou não, de sublimação do “eu”, em 

desconsideração por Deus, pelo outro, e até mesmo pela própria dimensão natural da vida, 

presente na criação. 

Em razão dessa forma de ver a vida, conforme já se disse, “elementos como família, 

pátria, Deus, sociedade e futuras gerações só interessam ao „sujeito autônomo pós-moderno‟ 

como meios de autorrealização pessoal”
289

. A liberdade para o sujeito individualista torna-se 

um fim em si mesmo, e seu roteiro é sempre a satisfação exclusiva do “eu” na busca de mais 

sensação de liberdade, ultimamente guiada pelo prazer que se encontra no ato de consumir.
290

 

No aspecto da relação com Deus, o individualismo se mostra evidente nos modos de 

religiosidades egocêntricas cada vez mais crescentes, inclusive no meio cristão. 

Religiosidades cada vez mais diluídas, ou seja, sem identidade substancial, cujos mecanismos 

de pertencimento são notadamente mais superficiais, proporcionando ao indivíduo uma 

espécie de religião self. Funcionam a partir de mecanismos muito próximos aos do modelo 

estrutural empresarial de mercado, que permitem ao adepto “consumir” apenas o que julga ser 

interessante para satisfação de suas vontades. 

Frente à substituição da ideia de Igreja pela de empresa, de sacerdote pela de 

empregado e de membro pela de adepto, não há nenhuma dificuldade para se transitar 

livremente entre religiosidades variadas, de um extremo a outro, desde que estas atendam às 

demandas existenciais imediatas do indivíduo em dadas circunstâncias. Possibilita até mesmo 

o “pertencimento variado” no qual o indivíduo faz parte de uma ou mais religiosidades ao 

mesmo tempo. E assim o indivíduo produz sua própria religiosidade, normalmente centrada 

em si mesmo como medida da busca pelo sagrado. Vale tudo, inclusive a troca ou a mutação 

de divindades cultuadas, quanto se julga que estas não mais atendem aos reclamos do “eu”. 
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No aspecto da relação com o outro, o individualismo se mostra evidente nos modos de 

socialização superficiais cada vez mais em moda, tais como: os fãs clubes, as torcidas 

organizadas, comunidades de afinidades e as multifacetadas redes sociais. Nesses modos de 

relações constroem-se vínculos superficiais de convívio, limitados pela conveniência da 

identificação de seus membros a um ou mais ícones. Estes referenciais variam de acordo com 

o interesse comum do momento. 

Quando o ícone deixa de existir, ou muda-se o foco de interesse para outro ícone, as 

mutações nos vínculos mostram-se radicais a ponto de evidenciar a fragilidade deles em razão 

de sua natureza virtual. Em muitos casos, deixam de existir num simples comando da tecla 

“delete” de um teclado de computador, ou na simples troca de comunidade. O egocentrismo 

produz a superficialidade, que, por sua vez, dialeticamente alimenta o individualismo. As 

relações, cada vez mais virtuais, estão abrindo espaço para um consenso equivocado de 

aparente normalidade de suas práticas. Seus hábitos parecem validá-las como suficientes para 

responder aos reclamos de convívio da integralidade humana. 

Seus resultados, no entanto, são cruéis e se mostram no desinteresse cada vez mais 

comum da aproximação de um ser humano em relação a outro que lhe cruza os caminhos em 

condição de evidente necessidade, seja esta de natureza espiritual, seja emocional, seja física. 

O indivíduo afirma ter incontáveis “amigos virtuais” dos quais não sabe sequer o endereço, ou 

jamais o verá pessoalmente. Afinal, para muitos adeptos do mundo virtual as necessidades e 

misérias que se evidenciam ao redor não fazem parte da realidade que lhes interessa, sendo-

lhes inclusive estranha. Em seu mundo paralelo, parece não haver violência nem miséria, e 

por isso muitos são indiferentes a tais realidades que os cercam. 

Assim, a indiferença ao real se mostra uma das consequências imediatas do vício da 

virtualidade. Este último, no entanto, é apenas o produto mais recente da superficialidade 

maior causada pelo individualismo nas relações humanas, na sua mais recente versão do 

modernismo. E acerca de seus resultados práticos já se dessera que “o indivíduo 

contemporâneo criou uma prática de cuidado de si desvinculada do cuidado do outro, 

configurando, assim, um estilo de vida voltado para si próprio”
291

. 

No aspecto da relação com a criação não é diferente. O individualismo se mostra 

evidente nos modos de interação desarrazoados do ser humano racional em relação aos reinos 

animal, mineral e vegetal. É notório e conhecido do leitor o desequilíbrio que decorre do 

estágio avançado de degradação da criação, decorrente dos modos de exploração dela, 
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evidentemente abusivos, por parte da humanidade.
292

 Consumir, ainda que ao preço do 

exaurimento dos recursos naturais, é a prática levada a efeito pelos indivíduos do presente 

tempo, em qualquer de suas configurações sociais, variando apenas em grau e formas. A 

notoriedade desse nível de egocentrismo humano, em sua relação com a criação, dispensa a 

necessidade de comentários adicionais. 

Ellen White combateu fortemente a “egolatria” estimulada pelas ideologias
293

 do 

modernismo de seu tempo. O deslocamento de Deus como centro do existir e da realização 

em liberdade e a promoção do próprio homem enquanto razão de si mesmo fez com que a 

autora reagisse fortemente a tal perspectiva em inúmeros de seus escritos.
294

 Para ela, se o ser 

humano não compreendesse corretamente quem ele é, e quanto depende de Deus e de suas 

leis para a liberdade, facilmente colocaria a si mesmo como fundamento de todas as coisas, 

incorrendo no que se pode chamar de “egolatria”, ou idolatria do “eu”. Contrária a essa 
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 O tema da consciência ecológica não aparece de forma expressa nos escritos de Ellen White. Mas essa aparente 

ausência do tema em seus conteúdos é natural pelo fato de ter vivido a autora numa época em que a degradação 

da natureza não havia chegado aos níveis alarmantes do presente tempo, tampouco era um assunto em voga 

como nos dias de hoje. Contudo, o pensamento ecológico da autora transparece nas entrelinhas de seus 

escritos. Ela aponta de forma recorrente a responsabilidade do ser humano em relação à criação e às criaturas 

trazidas à existência por Deus e ainda pertencentes a Ele. Para White, o ser humano é “mordomo”, 

“despenseiro”, “cuidador”, “administrador” de todos os recursos dados por Deus para sua subsistência. Ao 

final, terá de prestar contas ao Criador pela forma como que se relacionou com esses recursos. Nesse sentido, é 

possível identificar no pensamento da autora uma teoria da responsabilidade humana por todos os dons 

recebidos de Deus, dentre eles os recursos da criação. Pode-se dar um exemplo de abordagem na qual esse 

pensamento fica implícito na citação seguinte, extraída de WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Mordomia. 5. ed. 

Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 15: “Tudo quanto de bom há na Terra, aqui foi colocado pela 

dadivosa mão de Deus, como uma expressão de Seu amor ao homem. [...] fez Ele do homem o Seu mordomo, 

confiando-lhe recursos não para que fossem acumulados, mas usados em benefício de outros. Deste modo 

torna o homem o meio pelo qual distribui Suas bênçãos na Terra”. Embora a autora, nesta citação, esteja 

primariamente referindo-se aos recursos financeiros como dons de Deus, em sua premissa inicial fica implícita 

sua abordagem secundária de que todos os recursos, inclusive os naturais, são dádivas confiadas por Deus aos 

seres humanos. Seu cuidado e administração deve ser feito com o devido zelo que será ao final requerido por 

Deus. Seu pensamento ecológico é assim primariamente soteriológico e secundariamente antropológico. 

293
 Usa-se o termo “ideologia” neste texto para significar os discursos contemporâneos legitimadores das práticas 

modernas destrutivas da integralidade humana. Dito de outra maneira. usa-se para significar os sistemas de 

ideias construídas para legitimar práticas (pós) modernas cujos resultados são contraditórios aos seus discursos 

motivadores e justificadores, e que se mostram prejudiciais ao ser humano visto em sua integralidade. Na obra 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1. ed. brasileira coordenada e revista por Alfredo 

Bossi. Revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007, na p. 615, o autor define o termo “ideologia” a partir da origem de seu sentido moderno em 

1891: “Aí começou a história do significado moderno desse termo, não mais empregado para indicar uma 

espécie de análise filosófica, mas uma doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva, porém mantida 

pelos interesses claros ou ocultos daqueles que a utilizam”. 

294
 Esse deslocamento, ocorrido desde a Renascença e no decorrer dos últimos séculos, é reconhecido por Bauman 

como “humanismo moderno”. Em BAUMAN, Zygmunt. O Mal-estar da Pós-Modernidade. Tradução de 

Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama; revisão técnica Luís Carlos Fridman. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 

193, o autor pontua, citando John Carroll, que “„o legado humanista tentou substituir Deus pelo homem, 

colocar o homem no centro do universo, divinizá-lo. Sua ambição era instituir uma ordem humana na terra [...] 

uma ordem inteiramente humana‟. O novo ponto de Arquimedes sobre o qual a Terra, e com ela o universo, 

giraria, devia ser a vontade humana, auxiliada e apoiada pela razão humana”. Eis a essência do modernismo até 

a sua versão atual (pós). 
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postura, a autora pontua expressamente que o individualismo não se compatibiliza com a 

religiosidade cristã: 

 

Por idolatria entendia ele [Paulo] não apenas a adoração de ídolos, mas o 

egocentrismo, o amor das comodidades e da condescendência com o apetite 

e paixão. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento 

da verdade, não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas o 

deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que sanciona a 

condescendência própria, não é a religião de Cristo.
295 

 

Na perspectiva da autora, o individualismo, em qualquer de suas formas – em relação 

a Deus, ao outro, ou à criação – revela a realidade da escravidão do indivíduo ao seu próprio 

“eu”, evidenciando que este não experimentou a genuína liberdade que há em Cristo. Quem 

vive apenas em si mesmo e para si mesmo não é livre. Ao contrário, é escravo de uma 

existência medíocre que não consegue realizar a si própria, ainda que disponha de abundantes 

recursos materiais, intelectuais, emocionais e religiosos. O ser verdadeiramente livre é aquele 

que, consciente e motivado por amor, abre mão de agradar a si mesmo e buscar seu próprio 

interesse quando este de nenhuma forma atender ao propósito do servir piedoso a Deus e ao 

necessitado. 

Em síntese, as subjetividades que se mencionaram neste item (fragmentalismo, 

relativismo e individualismo), assim como outras tantas ideologias do (pós) modernismo, 

produzem identidades frágeis
296

, confusas, e em muitos casos desnorteadas, intensificando o 

fenômeno de degeneração humana que se pode chamar na atualidade de “coisificação 

humana”. Os seres humanos são destituídos de sua faculdade mais sublime e importante, que 

é o potencial de reflexão e expressão da Imago Dei. Passam a ser percebidos e tratados como 

“coisas”, tanto por si mesmos quanto por outros, e, na maioria das vezes, não têm consciência 

das subjetividades que fundamentam tal realidade. O resultado ainda hoje se mostra no que 

Ellen White chamou em seus dias de “degradação”, no sentido de destruição da dignidade 

humana ora pela negação absoluta desta, ora pela sua desconstituição sutil, ambas as hipóteses 

resultando em grande prejuízo à integralidade humana. 

Essa realidade hoje se mostra evidente nos altos índices de “patologias como: 

depressão, anorexia, bulimia, compulsões (de consumo, de alimentação, etc.), transtornos do 
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 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 317. 
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 ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 100 p. 

ISBN 978-85-233-0877-3, p. 54. 



 390 

pânico, toxicomanias”
297

. E essa lista poderia seguir num interminável relato da triste 

condição do ser humano no atual estilo de vida predominante nos âmbitos individual e social. 

É um modo existencial guiado pelas ideologias do (pós) modernismo, cujo paradigma geral 

para o ser, o ter e o fazer ilimitados muitos insistem em chamar de “liberdade”, a despeito de 

seus resultados caóticos para as humanidades. Acerca da caracterização mais evidente dessa 

realidade, no presente tempo, já se dissera, de forma acertada, que: 

 

O outro passa a ser visto como objeto de consumo a partir da 

instrumentalização de si mesmo e do semelhante, como objeto adequado 

para o gozo. Assim, numa sociedade onde tudo e todos se tornam, 

indiferenciadamente, objetos de consumo, „tudo vale‟ na busca pela 

satisfação individual, que passa a ser tomada então com direito. Cresce assim 

a marca da violência gratuita e assiste-se a um processo de banalização da 

vida (própria e do outro). Sem princípios referenciais para suas escolhas 

morais, a demanda por satisfação pessoal aqui e agora tem se tornado 

geralmente o critério que dirige as escolhas. O resultado é a configuração de 

um estilo de vida em que o sujeito se sente enfraquecido, deprimido, 

exposto, fragilizado, buscando na prática do consumo o preenchimento de 

sua dependência de reconhecimento do outro.
298 

 

A citação acima, ainda que exata e apropriada em seu conteúdo, relata apenas de 

forma tímida a triste condição da realidade humana vivendo no paradigma “(pós) moderno” 

predominante. Uma filosofia de vida que dita as práticas majoritárias do comportamento 

humano que hoje se observa. Sem valores nem princípios morais e religiosos “absolutos”, o 

ser humano toma a vontade própria como medida da liberdade, ficando a mercê dos resultados 

nefastos de seu próprio egoísmo ao realizá-la. Qualquer prática que no existir não se guie por 

princípios sólidos, tais como o serviço e a piedade cristã (fé, simplicidade, humildade), resulta 

num tipo de libertinagem que já muitas vezes se expressou em episódios que marcaram com 

sangue a história humana. Nesse sentido, o paradigma de liberdade (pós) moderno 

predominante é não somente impróprio, mas também perigoso à humanidade. 

Merecem atenção as subjetividades que emergem como pano de fundo legitimador 

dessa configuração (pós) moderna do existir. Cabe registrar, em tempo, que esse modo de 

vida egolátrico, embora não seja exclusividade das ideologias contemporâneas, tem-se 

intensificado a níveis alarmantes, evidenciando com notória expressividade as principais 
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realidades de uma inegável crise de liberdade, cujas negatividades talvez se mostrem sem 

precedentes na história humana. 

De todo o exposto, infere-se que o (pós) modernismo apresenta negatividades cujos 

elementos ideológicos e desdobramentos práticos são altamente prejudiciais à integralidade 

humana. E, considerando que, como já se disse, “a reflexão sobre pós-modernidade impregna-

se de relevância quando é capaz de ultrapassar as constatações a respeito das 

(des)continuidades e colocar em evidência outras possibilidades de existência, outros modos 

possíveis de ser e estar no mundo”
299

, tal realidade abre espaço para propostas alternativas. 

Abre-se espaço para a avaliação crítica de tal paradigma à luz de outra(s) perspectiva(s) de 

liberdade que se mostre(m) mais coerente(s), a exemplo da que apresenta Ellen White quanto 

à liberdade cristã. E, logo que se apresentam ambos os paradigmas em estudo comparativo, 

percebe-se a existência de uma espécie de “oposição” entre a perspectiva de liberdade cristã e 

o apelo (pós) moderno de liberdade. Essa oposição se mostra tanto em relação aos 

fundamentos (o referencial da liberdade) quanto em relação aos desdobramentos (a prática da 

liberdade) entre ambos os paradigmas.  

Ao se exporem os fundamentos de ambos os paradigmas em análise comparativa, é 

forçoso reconhecer a existência de um real dilema de liberdade vivenciado pela humanidade 

de hoje, dilema esse que se pode melhor ilustrar no seguinte quadro: 

 

Tabela 28 – Dilema fundamental de liberdade na atualidade 

Tema Proposta Cristã Whiteana Prática do (Pós)Modernismo 

O que é a 

liberdade... 

É a libertação da escravidão do ser 

quanto ao pecado e o próprio “eu”, 

a qual resulta na disposição 

consciente “para” o serviço de amor 

desinteressado a Deus e aos demais 

seres criados. Frutifica num estilo 

de vida em absoluto compromisso 

de livre servidão, que ocorre por 

meio da genuína piedade cristã (fé, 

simplicidade e humildade). Baseia-

se no imperativo de serviço amoro-

so e abnegado a Deus e ao necessi-

É a prerrogativa de se viver como bem 

entender, usualmente guiada pela indiferença 

à realidade do pecado e a escravidão 

inconsciente ao próprio “eu”, a qual resulta 

no descomprometimento com o servir. 

Entende-se como o direito de se eximir de 

qualquer compromisso que não resulte em 

benefício ou satisfação própria. Um estilo de 

vida de acomodação a uma cultura baseada 

na “lógica de mercadoria”
300

, baseando-se no 

imperativo “gozar o mundo”
301

, num tipo de 

narcisismo renovado
302

.
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tado, e respeito à criação. 

Fundamento 

referencial 

“Teo-humanização”
303

 do ser em 

sua integralidade por meio da 

restauração de sua Imago Dei. 

“humanismo antropocêntrico”, de forte 

expressão exclusivista e egolátrica.
304 

 

A oposição dos paradigmas de liberdade mostrados no quadro acima tem como 

principal característica e justificativa a diferença em seus respectivos fundamentos 

referenciais. Tomados como base para uma visão de mundo e da vida, tais referenciais são 

diretrizes que apontam os contornos do pensar e do agir humano, inclusive quanto à liberdade. 

Enquanto o referencial da proposta cristã é Deus, a proposta do (pós) modernismo tem como 

referencial o próprio homem, pensado a partir da perspectiva filosófica otimista do 

“humanismo renovado” (uma mistura de traços segmentados do renascentismo, iluminismo, 

racionalismo, cientificismo e intelectualismo). Cada fundamento resulta, respectivamente, em 

distintas propostas do viver em liberdade, já que estabelece um padrão referencial distinto 

para ela. 

O quadro adiante procura esboçar com mais clareza as principais interpelações do 

paradigma de liberdade proposto pela autora em relação à realidade apelativa que hoje 

desumaniza a sociedade global como um todo. São os desdobramentos, em diversos aspectos 

da vida, da oposição evidente entre o paradigma de liberdade predominante no (pós-) 

modernismo e o paradigma cristão Whiteano proposto: 

 

Tabela 29 – Interpelações da perspectiva Whiteana de liberdade  

Aspectos Paradigma Predominante
305

 no (Pós-) 

Modernismo 
Paradigma Cristão Whiteano 

Artes Atividades voltadas para o mero Atividades expressivas da criatividade 
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 ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 100 p. 
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entretenimento prazeroso e/ou estímulo a 

modismos que garantam o atendimento 

dos interesses de mercado.
306 

humana, planejadas e realizadas com 

vistas ao desenvolvimento das faculda-

des da integralidade humana. 

Ciências 

Mecanismo absolutizador da razão e da 

validação experimental que se impõe 

como fonte exclusiva de verdade, em 

muitos casos a serviço dos interesses 

econômicos, políticos, militares, etc., de 

seus patrocinadores, sejam estes 

governos,sejam grandes corporações 

lucrativas. 

Ferramenta importante para melhor 

conhecimento e interação humana em 

relação às leis fixas do Criador para a 

vivência harmoniosa em relação à 

criação. Pode contribuir para a minora-

ção das misérias existenciais e desenvol-

vimento do ser.  

Economia 

Exclusiva
307

. Voltada para o lucro advin-

do do consumismo
308

 promovido pelas 

ditaduras da moda (que fabrica as vonta-

des), da mídia (que as torna necessidade), 

e do mercado (que se propõe a atendê-

Inclusiva. Voltada para o atendimento 

mais amplo e mais justo possível das 

necessidades humanas.
309

 Administra as 

necessidades com base na realização de 

valores que garantam a todos os seres 
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 Conf. ESPERANDIO, Mary Rute Gomes. Para entender pós-modernidade. São Leopoldo-RS: Sinodal, 2007, 

100 p. ISBN 978-85-233-0877-3, p. 24, as artes são sempre “manifestações representativas de processos mais 
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limitações econômicas experimentam a sensação de nada ser, uma vez que nada possuem. Ter e ser 
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processo de “precarização da vida” (p. 71). 
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seguinte afirmação de Belisário Marques, no texto Saúde Mental em Uma Sociedade Consumista, In: O 
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Herald, 26 de novembro de 1857, intitulado “He Went Away Sorrowful, for He Had Great Possessions” no 
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quanto a familiar e a social se devem dirigir ao atendimento das necessidades do maior número possível de 
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las). Explora as fragilidades de muitos em 

benefício da ganância de poucos. 

humanos o mínimo da dignidade que 

lhes foi dotada por Deus.
310 

Educação 

Preparação utilitarista para atender aos 

interesses imediatos do mercado (produ-

ção e lucro). 

Desenvolvimento valorativo do ser em 

sua integralidade, com vistas à realiza-

ção exitosa das cidadanias terrena e 

eterna. 

Política 

Focada em interesses de grupos econômi-

cos. Empenhada em atividades estranhas à 

minoração das misérias sociais, mostran-

do-se exploradora, dominado-ra e confor-

madora das massas. 

Focada na organização e funcionamento 

ordenado de uma sociedade amorosa, 

justa e servidora. O Estado deve agir 

como instrumento de Deus para bênção 

aos seres humanos. 

Saúde 

Vista como uma condição ideal de bem- 

estar, alcançável por meio de acesso aos 

caros aparatos tecnológicos que prometem 

qualidade de vida. 

Condição de equilíbrio e bem-estar da 

integralidade humana, possível de ser 

experimentada, ao menos em parte, por 

meio da observância das leis de Deus. 

Religião 

Meio de exploração e dominação das 

massas para construção e manutenção de 

impérios ideológicos e/ou patrimoniais, 

com vistas à consecução de poder social 

religioso (primazia dos poderes político, 

econômico e social, sob o manto religio-

so). 

Promotora dos valores, princípios e 

regras que dão sentido qualitativo à 

integralidade humana, sendo expressos 

positivamente em todos os âmbitos da 

vida, a exemplo das artes, ciências, 

economia, educação, política e saúde.  
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 A economia pensada na perspectiva cristã Whiteana não é compatível com a prática de concentração de 

riquezas. Uma economia segundo a qual alguns poucos egoisticamente têm muito, enquanto outros muitos 

miseravelmente não têm nada, ou têm bem pouco, está longe de ser uma economia cristã. No pensamento da 
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Testemunhos Seletos – v. I. Tradução de Isolina A. Waldvogel. 6. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2004, p. 363: “Os que se recusam a aceitar o alívio que Cristo lhes oferece e continuam a levar o mortificante 

jugo do egoísmo, sobrecarregando sua alma em extremo com projetos a fim de acumular dinheiro para 

satisfações egoístas, não experimentaram a paz e o descanso que se encontram em levar o jugo de Cristo, e em 

carregar os fardos da abnegação e da desinteressada beneficência carregados por Cristo em seu favor”.E no 

periódico The Review and Herald, 26 de novembro de 1857, intitulado “He Went Away Sorrowful, for He Had 

Great Possessions”, ela pontua na mesma linha que: “Os que recebem a verdade, mas não a praticam [...] 

apegam-se a suas posses e não estão dispostos a distribuir suas riquezas para o adiantamento da causa de Deus. 

Não têm fé para arriscar-se a confiar em Deus. Seu amor a este mundo absorveu-lhes a fé. Raciocinam que 

trabalharam muito para obter o que têm, e não podem emprestar ao Senhor, porque podem voltar a necessitar”. 

Na economia cristã, cada pessoa retém o necessário para sua sobrevivência com dignidade, compartilhando 

seus recursos abnegadamente para o avanço da causa de Deus, que dentre inúmeros objetivos propõe-se 

também a garantir o mínimo de dignidade àqueles que, deixados à própria sorte, teriam sérios 

comprometimentos quanto às mínimas condições de vida. É essa perspectiva que a faz pontuar em WHITE, 

Ellen G. Conselhos sobre Mordomia. 5. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 157: “A verdade, 

inculcada no coração pelo Espírito de Deus, expulsará o amor das riquezas. O amor de Jesus e o amor ao 

dinheiro não podem habitar no mesmo coração. De tal maneira o amor de Deus ultrapassa o amor ao dinheiro 

que seu possuidor se desvencilha das riquezas e para Deus transfere as afeições. Pelo amor é então levado a 

atender às necessidades dos necessitados e a ajudar à causa de Deus. É para ele o maior prazer dispor 

corretamente dos bens de seu Senhor. Não considera seu tudo o que tem, e fielmente desempenha seu dever 

como despenseiro de Deus. Então pode guardar os dois grandes mandamentos da lei: „Amarás o Senhor, teu 

Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento [...]. Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo‟ (Mat. 22:37 e 39)”. 
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 Conforme se infere do quadro acima, a perspectiva de Ellen White quanto à liberdade 

cristã propõe um estilo de vida cuja ética extrapola o plano da religiosidade. Para a autora, a 

autêntica liberdade cristã se realiza no desenvolvimento das faculdades do ser em sua 

integralidade, e isso não admite separação dos âmbitos da existência no dia a dia em relação à 

interação social do indivíduo. Para ela, o cristianismo é algo primariamente do “ser”, e isso 

resulta num “agir” pessoal, grupal e social diferenciado. Essa ética, pessoal e coletiva, 

interpela o paradigma (pós) moderno predominante de liberdade, não somente, mas 

principalmente, nas áreas acima esboçadas. É uma proposta que tem Deus como referencial e 

seus desdobramentos práticos buscam conformidade com as diretrizes bíblicas. 

Em razão de suas características, a proposta da autora permite uma interpelação com 

sérios questionamentos quanto às contradições de liberdade hoje vivenciadas no contexto do 

(pós)modernismo, tanto no nível fundamental (teórico) quanto no nível geral (prático). Nesse 

sentido, a perspectiva da autora pode e deve ser reconhecida como importante contribuição 

para crítica e prática da liberdade em cada uma das áreas examinadas, à medida que chama o 

indivíduo à responsabilidade em agir de forma “cristã” em cada uma dessas áreas. Desafia o 

indivíduo a uma “existência solidária”
311

, pautada por posturas mais sociais e menos 

individualistas em todos os âmbitos da vida. Desafia-o a realizar os valores e princípios 

cristãos no próprio exemplo, rompendo com a ideia de uma “religiosidade reclusa” e 

experimentando um desenvolvimento de caráter tal, que se mostre transformador da sociedade 

em que o indivíduo esteja inserido. Cada pessoa deve ser, ela mesma, uma existência mais 
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 A autora fala da solidariedade de forma geral em WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete 

Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. 

Disponível no periódico The Review and Herald, 12 de novembro de 1895, intitulado “Duty of Man to His 

Fellow-Men”, no qual se lê: “Devemos pensar nos outros e cuidar dos que necessitam de nosso amor, nossa 

ternura e cuidado. Devemos lembrar sempre que somos representantes de Cristo, e que devemos repartir as 

bênçãos que Ele nos dá, não com os que nos podem recompensar, mas com os que apreciarão os dons que 

suprirão suas necessidades temporais e espirituais”. E é ainda mais específica ao falar da solidariedade quanto 

às necessidades materiais dos pobres. No mesmo texto, ela pontua: “Os pobres são deixados dentro de nossas 

portas como nosso legado. Os pobres são nossos irmãos, e Deus disse que nunca os deixará fora da terra [...]. 

Deus fez todas as nações de um só sangue, e isso conta a grande verdade do parentesco dos homens. Cada 

homem está relacionado com seus semelhantes, tanto pela criação e redenção. Esta era a verdade que Cristo 

constantemente procurou manter diante de seus discípulos e diante dos homens. A festa na casa do fariseu foi 

feita uma ocasião para apresentar as lições de nossa responsabilidade individual para com a raça humana, e 

para apontar as funções que são impostas sobre o homem acerca de seus semelhantes. Cristo deu esta lição na 

festa, e ela não vai perder sua força através de todos os tempos. Seus resultados serão tão abrangentes quanto à 

eternidade. O próprio Cristo nos disse o que constitui o verdadeiro cristianismo. Ele mostrou quais são os 

deveres de irmãos para com irmãos, da humanidade para com a humanidade, enquanto sujeitos de seu reino”. E 

na obraWHITE, Ellen G. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Tradução de Renato Bivar. 4. 

ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2002, p. 361-362, pontua ainda: “Temos uma responsabilidade 

individual diante do universo celeste, quanto a administrar o depósito que por Deus nos foi confiado. Nosso 

próprio coração deve ser despertado. Devem nossas mãos ter algo a repartir das rendas que Deus nos confiou. 

Os mais humildes de nós podem ser agentes de Deus, usando seus dons para a glória de Seu nome”. 
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digna da imagem do seu Criador, experimentando nova realidade primeiro no âmbito interno 

do seu próprio ser, e segundo extravasando seus limites pessoais para se realizar também no 

âmbito da coletividade e da humanidade.  

Assim pensada, a perspectiva de liberdade da autora tem nítido caráter integrador e 

solidário. Começa com o indivíduo, mas jamais se limita a ele mesmo. É integradora porque 

busca a dignificação completa do ser criado à imagem de Deus, e é solidária porque tem 

vocação socializante dessa perspectiva de vida. Está vocacionada a promover a integralidade 

do máximo possível wde humanidades. 

Essa natureza dúplice se pode notar nos resultados das incansáveis iniciativas da 

própria Ellen, que trabalhou arduamente por setenta anos na promoção da perspectiva de 

liberdade em que cria e que defendia como adequada para a existência humana. Seu esforço 

era promover a transformação de vidas, colocando essas a serviço de outras com o mesmo 

objetivo. Conseguiu o apoio de muitos para fundar uma rede de solidariedade que ultrapassou 

os limites de seu próprio tempo e espaço, tornando-se esta uma estrutura mundial que 

atualmente conta com 173 hospitais e sanatórios, 216 clínicas e dispensários, 168 centros de 

atendimento e cuidados especiais (132 centros de tratamentos e 36 orfanatos), 7.806 

instituições educacionais (sendo 5.813 escolas primárias, 1.823 escolas secundárias, 111 

faculdades/universidades e 59 centros de treinamentos), 14 centros de mídia (núcleos de 

gestão de 710 estações de rádio e 775 canais de televisão), 20 indústrias de alimentos, 63 

casas publicadoras e 71.048 igrejas administradas por 704 centros administrativos locais, 

regionais, e internacionais.
312

 

Toda essa estrutura funciona em 209 dos 232 países do mundo, sendo mantida 

financeiramente por cerca de 17.000.000pessoas,membros da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, da qual Ellen White é cofundadora. A ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento 

e Recursos Assistenciais), órgão encarregado de ajuda humanitária e assistencial a situações 

de fragilidade humana, calamidade e risco, mantém permanentemente 1.889 projetos que 

beneficiam diretamente 40.735.237 pessoas atualmente.
313

Pode-se evidenciar a coerência da 
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 Dados estatísticos extraídos do “148th Annual Statistical Report – 2010” publicado pelo Office of Archives, 

Statistics, and Research da General Conference of Seventh-Day Adventists, disponível em 

<http://www.adventistarchives.org/docs/ASR/ASR2010.pdf>, com alguns dados atualizados com dados 

extraídos do “2011 Second Quarter Secretary's Statistical Report – World Summary”, disponível em 

<http://www.adventistarchives.org/docs/Stats/2ndQtrSecReportWorldSum2011.pdf>. Consultas feitas em 17 

set. 2012. 
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 Dados estatísticos extraídos do “Seventh-Day Adventist World Church Statistics – 2010, Summary Of 

Statistics As Of December 31, 2010” publicado pelo Office of Archives, Statistics, and Research da General 

Conference of Seventh-Day Adventists, disponível em <http://www.adventistarchives.org/docs/Stats/SDA 

WorldChurchStatistics2010.pdf>. Consulta feita em 17 set. 2012. 
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perspectiva de liberdade de Ellen White, dentre outras formas, pelo expressivo número de 

pessoas atendidas e beneficiadas por essa rede ao redor do mundo, número esse que ultrapassa 

em grande escala as 220.760 pessoas que trabalham diretamente para manter essa estrutura.
314

 

Contudo, vê-se apenas por estimativa, pois jamais se poderão mensurar com exatidão os 

benefícios dessa rede e da perspectiva que a fundamenta para a humanidade. 

Mesmo funcionando em meio a variadas culturas e complexos regionalismos 

sociopolíticos, a estrutura social que Ellen White fundou opera a partir de sua perspectiva de 

liberdade. Contudo, os resultados positivos obtidos nessas diferentes peculiaridades culturais 

é uma evidência da sua vocação para atender aos reclamos mais básicos da existência humana 

vista em sua integralidade, inclusive em sua dimensão social. Embora Ellen White jamais 

tenha feito qualquer apelo de mudança das estruturas sociais, seus apelos de desenvolvimento 

da integralidade humana têm nítidos desdobramentos no plano social. 

O impacto positivo de sua perspectiva na vida de indivíduos, por meio da estrutura 

social adventista do sétimo dia ao redor do mundo, é sem duvida um indicativo exemplar do 

potencial benéfico de sua contribuição para as estruturas sociais em geral. Sua perspectiva de 

integralidade humana sendo realizada na genuína liberdade cristã é sem dúvida primariamente 

fundamentada numa espiritualidade moral de âmbito individual, porém é também 

vocacionada a uma nova moral social, econômica, política e religiosa transformadora, âmbitos 

para os quais a individualidade inevitavelmente se projeta no viver diário. 

O ser individual realizado em liberdade se projeta em plenitude para testemunho e 

construção de uma nova humanidade. Não há tempo nem espaço humanos que ficarão fora 

dessa realidade. Toda a humanidade experimentará a permanente restauração à imagem de 

Deus, vivendo em todos os âmbitos da vida os princípios de seu governo expressos em suas 

leis. 

A humanidade assim pensada chegaria a ser, sem sombra de dúvidas, tempos e 

espaços nos quais as misérias inevitáveis da vida seriam minoradas para cada ser humano 

necessitado. Essa postura resultaria numa sociedade mais bem resolvida, ao reencontrar sua 

vocação em amar e servir ao Criador/Redentor e suas criaturas, mostrando o respeito devido a 
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 Podem-se verificar mais informações e detalhamentos acerca da estrutura eclesiástico-social gerida pela Igreja 

Adventista do Sétimo Dia no “Seventh-Day Adventist® Yearbook 2011” publicado pelo Office of Archives 

and Statistics of General Conference of Seventh-Day Adventists® Adventists, disponível para consulta em  

<http://www.adventistarchives.org/docs/YB/YB2011.pdf>. Consulta feita em 17 set. 2012. 
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toda a criação. É por meio desse modo peculiar de liberdade que, segundo a autora, Deus 

anseia revelar “o poder do cristianismo” ao mundo.
315

 

Por tque se expôs, a proposta da autora se apresenta, na teoria e prática, não somente 

como potencial crítico que contribui para descortinar o fracasso do paradigma de liberdade 

predominantemente vigente no meio social e cristão dos dias atuais, mas também como uma 

proposta coerente com os reclamos de desenvolvimento das potencialidades da integralidade 

humana nos âmbitos individual e social. É sem dúvida uma proposta contracultural de vida, e, 

como se sabe historicamente, toda oposição traz consigo seu preço. E com Ellen White não 

foi e não é diferente, conforme se verá adiante. 

 

 

6 OPOSIÇÕES A ELLEN G. WHITE 

 

 

 Pelo fato de a liberdade plena ser um clamor da integralidade humana, o viver seu 

permanente contrassenso, como tem ocorrido com boa parte da cristandade no contexto do 

(pós) modernismo, tem sido o maior desafio da Igreja Cristã. Perceber a liberdade cristã 

comprometida, ainda que em relação a qualquer de seus aspectos, desafia a cristandade e cada 

cristão a reagir de forma crítica e positiva a tal realidade. Ocorre que nem sempre as reações 

que surgem como resposta a essa crise negativa de liberdade se mostram de fato construtoras 

de uma solução viável para o problema. Inúmeras reações se desdobram nos âmbitos 

teológico, eclesiológico e pastoral, com vistas a fazer frente a tal realidade. No âmbito 

teológico, as respostas muitas vezes se materializam em incontáveis teologias que não param 

de se multiplicar nos ambientes acadêmicos, na tentativa de fazer uma releitura dos fatos e 

responder às realidades emergentes. Mas, infelizmente, dado o nível de especificidade dessas 

teologias, muitas delas apresentam desequilíbrios que as tornam incapazes de responder 

satisfatoriamente a uma realidade cujas causas e desdobramentos, conforme já se estudou, 

envolvem toda a integralidade humana. 

No âmbito eclesiológico não é diferente. As muitas alianças mundiais, regionais e 

locais, eclesiásticas, espelham a tentativa desesperada de buscar no ecumenismo uma solução 
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 WHITE, Ellen G. Atos dos Apóstolos. Tradução de Carlos A. Trezza. 8. ed. Tatuí-SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1999, p. 600: “Não há nada que o Salvador deseje tanto como agentes que representem ao mundo 

Seu Espírito e Seu caráter. Nada existe que o mundo necessite mais do que a manifestação do amor do 

Salvador através da humanidade. Todo o Céu está à espera de homens e mulheres por cujo intermédio possa 

Deus revelar o poder do cristianismo”. 
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para as negatividades da crise a que já se referiu. O que se observa, porém, é que, mesmo bem 

intencionadas na maioria das vezes, tais tentativas não alcançam as causas do problema, 

limitando-se ao trato de seus efeitos. Da mesma forma, no âmbito pastoral, tentativas de 

reinculturação da mensagem cristã têm sido feitas, inclusive com excessiva criatividade, com 

vistas a responder a tal desafio. Essas, porém, têm apenas multiplicado os movimentos e as 

práticas religiosas das mais diversas naturezas, sem também alcançar as causas do problema.  

Contudo, mesmo em vista de tal quadro, não se pode concordar com alguns críticos 

que afirmam que a cristandade está inerte quanto à crise negativa de liberdade já percebida em 

seu meio. Em muitos casos, este segmento religioso, em suas principais vertentes e 

correspondentes denominações, tem feito nítidas tentativas de responder ao clamor de 

liberdade de cristãos e não cristãos do mundo moderno, os quais caminham a passos largos 

nas mais variadas condições possíveis da miséria humana.
316

 O fato, porém, é que, embora o 

problema esteja sendo sentido com intensidade, tanto no meio cristão quanto fora dele, e 

mesmo considerando as tentativas evidentes de dar uma resposta satisfatória a tal realidade, o 

problema persiste, e é cada vez mais grave. 

As muitas propostas de reinvenção da teologia, as muitas tentativas de unificação da 

eclesiologia e as muitas investidas ilógicas na busca de adaptação da prática pastoral ao mero 

gosto das vicissitudes ideológicas culturalmente prevalecentes não fizeram muito mais do que 

agravar o problema. Muitas dessas tentativas fizeram o cristianismo produzir pretensas 

soluções que se tornaram, em muitos casos e em muitos lugares, a própria causa de 

agravamento do problema da liberdade. Mas a pergunta que merece reflexão é: seria o caso de 

dar por encerrado o assunto? De maneira alguma!  

Nem Lutero nem Wesley, e tampouco White, se submeteram aos fracassos ideológicos 

de sua época, estando suas causas dentro ou fora da igreja, em meio à cristandade ou alheia  

ela. A atitude de indiferença ou acomodação a tal realidade, para homens e mulheres que têm 

Deus no coração e a Bíblia nas mãos, seria impensável a estes ativistas reformadores. Não se 

deve ser indiferente nem se conformar! Essa foi a atitude que os fez agir critica e 
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 COLLINS, Kenneth J.Teologia de John Wesley: o amor santo e a forma da graça. Tradução de Lena Aranha. 

Rio de Janeiro: CPAD, 2010, p. 199-203 pontua acerca de tal fato: “Exatamente essa mensagem de liberdade – 

libertação não só dos opressores terrenos, como também dos espirituais, ou seja, dos poderes e domínios 

pecaminosos que corrompem e sujeitam o espírito humano – foi abraçada pelos pobres e oprimidos; talvez 

estes conheçam suas necessidades melhor que todos. Em vista dessa dinâmica, não é de surpreender descobrir 

que o pentecostalismo provou ser atraente, em especial, para os afro-americanos e que, em termos de sua 

distribuição mundial, a „maioria de sua clientela é composta de negros e pardos‟. E embora essa religião 

emergente, em especial, em sua forma wesleyana, esteja bem representada entre os pobres e as classes 

trabalhadoras, não obstante, também fracassa em alcançar o verdadeiramente indigente, a população que os 

sociólogos classificam como subclasse e que permanece alienado da igreja, pois nenhuma delas os acolhe”. 
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proativamente às negatividades das crises de liberdade do tempo em que viveram. Essa é a 

atitude esperada dos cristãos frente ao (pós) modernismo libertino e desafiador do presente 

tempo. Cada um precisa ser voz que incomode o tempo em que está vivendo, protestando 

contra todos os modos de libertinagem, legitimados ou não, que tiram do ser humano a 

possibilidade de se realizar na genuína liberdade plena. 

Eximir-se de protestar a favor da liberdade cristã torna o cristianismo menos cristão, 

dada sua inércia frente à desumanização dos seres humanos criados à imagem de Deus. 

Conformar-se a tal realidade produz o que White chamou de “cristianismo nominal”, 

condição que recentemente recebeu por parte de outros autores qualificações mais diretas, tais 

como “cristianismo diabólico”
317

 e/ou “ateísmo cristão”
318

.  

Para White, a questão do protesto não se resume apenas a destacar a realidade das 

negatividades da crise de liberdade. Ela deve ser capaz de ir além da mera postura crítica, 

buscando soluções viáveis a ela, soluções essas que passam pelo retorno urgente ao bom e 

seguro “assim diz o Senhor”. É claro que uma mensagem de tal natureza, com alto nível de 

rejeição e oposição às ideologias filosóficas dominantes, é expressamente contracultural. 

Assim o foi no seu tempo, e assim também o é para hoje. E optar por um modo de vida 

contracultural tem seu preço! Nesse sentido,pode-se considerar Ellen White uma parresista
319

, 

alguém que viveu a postura que os gregos chamavam de parrhesia, ou seja, “(parrésia), falar a 

verdade de modo ousado ou dizer tudo de forma franca, sem reserva”
320

. Essa postura se 

pautava na ideia de que a verdade é requisito essencial à genuína liberdade, e a verdade é o 

ensino puro e simples das Escrituras Sagradas. 

Assim pensava Ellen White, e por isso não se sentiu intimidada em criticar o 

paradigma de liberdade predominante de seu tempo, opondo-se a práticas que entendia ser 
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 Conf. WANDERLEY, Segisfredo. O „cristianismo diabólico: sem cristo, sem cruz, sem santificação. 1. ed. Rio 

de Janeiro: Danprewan, 2010, em cuja obra o autor explica o significado da expressão como se referindo a um 
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2011. 200 p., em cuja obra o autor assim explica o significado da expressão: “Ateísmo cristão é a negação do 
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contrárias ao autêntico modo de liberdade cristã, e que se podiam observar dentro e fora da 

cristandade. Dentro da própria igreja da qual fez parte, ela criticou as posturas de 

especialização, centralização, tradição e dogmatização excessivas que evidenciavam o abuso 

de autoridade e de poder, e até mesmo desvio de finalidade na liderança de caráter 

eclesiástico.
321

 Fora da igreja, ela criticou a rejeição deliberada propagada pelo liberalismo 

filosófico de seus dias, que negava a Deus a autoridade que lhe cabia na vida humana, num 

crescente cada vez mais intenso desde a renascença.
322

 O pano de fundo de ambas as críticas 

era o mesmo: a prática de um estilo de vida incompatível com a liberdade cristã, por se 

mostrar destituído de amor e piedoso serviço. 

As implicações decorrentes de tais críticas eram evidentes para a autora, que não se 

sentia intimidada por elas. Ela mesma opinara que a necessidade de se opor às inúmeras 

formas de libertinagem deveria prevalecer frente às críticas, não devendo os cristãos se deixar 

intimidar pelas oposições. O próprio fundador do cristianismo é o exemplo do preço que se 

está sujeito a pagar por não se render aos apelos de paradigmas degradantes de liberdade que, 

vez ou outra, emergem em tempos e espaços variáveis onde não se dá a Deus o lugar central 

que lhe cabe na vida humana.
323

 À vista do sacrifício de Cristo e do exemplo de muitos que 

depois dEle depuseram seu suor, suas lágrimas, seu sangue, e até a sua vida por amor à 

verdadeira liberdade, apontando que ela somente é encontrada em Cristo e em Sua Palavra, 

como poderiam os cristãos de hoje se acovardar?! O cristianismo verdadeiro definitivamente 

não é um estilo de vida para covardes nem para dissimulados. A vida exemplar de pessoas 

realmente comprometidas com Cristo e Sua liberdade testemunham a esse respeito. 
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autoridade humana era centralizar-se no poder da autoridade. Os representantes da igreja queriam fazer 

prevalecer sua voz devido à sua função ou cargo [...]. A terceira forma de autoridade humana oficializada pelos 

adventistas era a tradição. Recorriam ao pensamento de que se „assim sempre cremos, assim continuaremos 

crendo‟. A última categoria era o explícito desejo de dogmatizar o pensamento teológico pré-1888”. 
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 Uma análise histórica e filosófica mais detalhada acerca dessa intensificação que ocorreu com mais 

expressividade desde a renascença se pode ler em TEIXEIRA, Carlos F. Ellen White e a Modernidade: 

aproximações para uma proposta de análise crítica da (pós) modernidade. Engenheiro Coelho-SP: Material 

ainda não publicado, 2011. 142 p. 
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 Conf. acervo WHITE, Ellen G. Ellen G. White Writings: Complete Published Edition 2007. 1.ª Impressão, 1 

DVD-ROM. Silver Spring-MD, USA: Ellen G. White State, 2007. Disponível no periódico The Review and 

Herald, 07 de fevereiro de 1888, intitulado “Sanctify Them Through Thy Truth” no qual se lê: “Desde o tempo 

em que o filho de Deus enfrentou os arrogantes preconceitos e a incredulidade dos homens, não tem havido 

alteração na atitude do mundo para com a religião de Jesus. Os servos de Cristo terão de enfrentar o mesmo 

espírito de oposição e acusação”. 
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Entretanto, conforme se pontuou, “toda coragem, determinação e franqueza de Ellen 

G. White tiveram um alto preço”
324

. Pagou o inevitável preço da hostilidade demonstrada 

pelos discordantes, alguns de dentro da própria igreja, outros de fora dela.
325

 Enquanto os 

primeiros procuraram afastá-la da liderança, os demais agiam com intolerância ao criticar a 

perspectiva da autora, muitos deles sem sequer conhecê-la o suficiente para uma crítica 

madura de suas perspectivas.
326

 

Embora tais reações possam causar estranheza, no contexto atual não é diferente. A 

questão muda apenas de forma, pois as críticas que eram feitas pessoalmente à autora em seus 

dias hoje são dirigidas por alguns aos seus escritos, numa tentativa de fazer cessar o 

desconforto causado por suas perspectivas, quando corretamente entendidas. Num mundo 

onde impera a ditadura do individualismo hedonista e materialista, falar em privação, 

sacrifício e serviço incondicional soa com certa estranheza para muitos, chegando a ser 

motivo de repulsa para alguns, inclusive no meio religioso. É que viver “no” Outro (Deus) e 

para os outros (necessitados) é quase impensável à vista do modelo de vida atual. 

Essa postura implica abrir mão das inúmeras zonas de conforto que frequentemente se 

produzem para tentar apaziguar consciências intranquilas, decorrentes das tentativas de 

autoblindagem face às misérias humanas que se multiplicam ao redor, ou mesmo dentro, da 

própria família. Além disso, essa perspectiva de vida cristã implica a disposição ao 

sofrimento, inclusive aquele que decorre de críticas incessantes por parte daqueles que se 

comportam como se soubessem “tudo” acerca de Cristo, menos o Seu conhecimento 

experimental. 
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 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 75. 

325
 Ibid., p. 72, informa a reação que líderes da igreja tiveram em relação a White por discordarem da postura 

crítica assumida por ela certa ocasião: “Qual foi o resultado disso? Levantou-se uma oposição a Ellen G. White 

por parte da liderança, oposição esta que se intensificou pelo fato dela reprovar veementemente as „atitudes de 

muitos lideres da igreja [...]”.  Embora tal registro faça referência a uma ocasião específica, as atitudes de 

oposição perpetradas contra a autora na ocasião ilustram bem as muitas críticas e oposições que ela enfrentou 

no interior da própria denominação da qual foi cofundadora. Um dos desdobramentos de tal oposição foi sua 

permanência na Austrália no período de 1891 a 1900. O afastamento foi um duro preço que a autora pagou por 

criticar aqueles que, mesmo compartilhando a mesma fé que ela professava, não mediram esforços por fazer 

silenciar suas críticas ao modelo de liberdade no qual viviam. 
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 Ibid., p. 53-54, comenta a esse respeito que “obviamente, ter uma postura oficial clara não é garantia de 

ausência de conflito. Com Ellen White não foi diferente. Ao longo de seu septuagenário ministério de escritora 

e palestrante, ela enfrentou dúvida e rejeição, tanto por parte de membros da IASD como de pessoas que não 

pertenciam à denominação. As duas principais acusações feitas são contra seu dom profético e a validade e/ou 

autenticidade de suas orientações. Em suma, autores que a criticam objetivam diminuir seu papel na 

denominação, desmerecer a validade de seus ensinamentos, ou mesmo desqualificar seu papel teológico na 

igreja. No entanto, tudo isso é contestado pelos mais importantes acadêmicos adventistas, os quais continuam 

dando crédito à escritora”. 
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Essa realidade continua sendo a principal razão por que alguns ainda rejeitam, mesmo 

no meio cristão adventista, como outros fizeram no passado, as perspectivas de liberdade de 

Ellen White. A verdade é que não há crescimento genuíno sem disciplina do “eu”, sempre 

egoísta e centrado em zonas de conforto que frequentemente se idealizam para tentar adaptar 

o cristianismo bíblico às ideologias de época. Disciplinar esse “eu” é um processo doloroso, 

que não cabe na medida hedonista do (pós)modernismo predominante no meio cristão, 

inclusive na vertente protestante. O cristianismo mais “dolorido” é aquele que nega a 

conformar-se à superficialidade e ao descomprometimento generalizado da sociedade em 

relação às misérias percebidas no mundo. 

Esse cristianismo implica renúncia primeiramente ao “eu”, e isto traz o sofrimento, do 

qual poucos têm coragem de experimentar o amargo sabor. Nos dias de hoje, a oposição entre 

a libertinagem e a liberdade cristã se mostra, não somente, mas principalmente, na negação de 

muitos quanto à prática efetiva do estilo de vida proposto pelo Cristo, enquanto permanecem 

presos aos sedutores “ismos” que sinalizam os ídolos (pós) modernos idolatrados nas 

inúmeras zonas de conforto ora pessoais, ora institucionais.  

Em tempo, é razoável esclarecer ainda que nem toda crítica que Ellen White recebeu 

em seu tempo decorria diretamente de sua perspectiva de liberdade. Contudo, também é 

coerente reconhecer que esse foi o pano de fundo temático que perpassava as tratativas da 

autora, e que, mesmo indiretamente, provocaram as inúmeras oposições e críticas por ela 

recebidas. Considerando que a liberdade é um tema fundamental que perpassa todos os seus 

escritos, muitas das críticas que enfrentou enquanto viveu decorriam de sua perspectiva geral 

quanto a este tema, ainda que indiretamente tratadas em outros subtemas de seus escritos. E 

mesmo depois de sua morte, seus críticos não cessam de tentar desacreditar suas obras, muitos 

deles por não concordarem com a perspectiva de liberdade que a autora esboçou.
327
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 No livro LAKE, Jud. Ellen White under fire: Identifying the mistakes of her critics. 1. ed. Estados Unidos da 

América: Pacific Press Publishing Association, 2010, p. 22-24, levantam-se doze categorias básicas que 

sumarizam as principais acusações que se lançaram contra a autora, sendo elas: o suposto plágio de parte de 

seus escritos, adesão à teoria da porta fechada no início de seu ministério, suposta contradição à Bíblia, suposta 

contradição entre o que ela dizia e o que ela fazia, suposta subestimação do poder salvador do Evangelho, 

eventuais profecias não cumpridas, suposta hipótese de que suas ideias acerca de saúde resultassem de 

adaptações das ideias dos reformadores de seu tempo, suposta fraude em suas visões (entendidas por alguns 

como sendo episódios de epilepsia), suposta supressão de erros teológicos em seus últimos escritos quando 

comparados aos primeiros, suposto endosso da autora aos erros dos mileritas, supostas afirmações estranhas 

em seus escritos, e ainda a suposição de que líderes da Igreja estariam encobrindo erros e falhas da autora. 

Essas são apenas as principais acusações que os muitos críticos da autora usam para mantê-la, mesmo depois 

de morta, sob ataque. No entanto, a mesma obra, nas páginas 296-297, menciona que todas essas acusações e 

outras tantas mais foram tempestiva e satisfatoriamente respondidas, e o conteúdo de tais respostas pode ser 

acessado para consulta nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.whiteestate.org>, <http://www.adv 

entistbiblicalresearch.org>, <http://www.ellenwhite.info>, <http://ellen-white.com>, <http://www.ellenwhitean 

swers.org>, <http://adventist-defense-league.blogspot.com>, <http://www.3.50megs.com/egw.html>, <http:// 
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De outro lado, há aqueles que já descobriram a riqueza, profundidade e coerência das 

perspectivas da mesma, tendo por isso feito amplo uso de seus ensinos. Muitos desses 

chegaram a escrever acerca da própria Ellen, destacando sua importância pessoal e teórica nos 

campos filosófico, eclesiástico e teológico, cujo potencial de contribuição ultrapassa as 

fronteiras da denominação dos Adventistas do Sétimo Dia, da qual foi cofundadora.
328

 

Não obstante o reconhecimento de muitos quanto à sua contribuição para a 

cristandade, sua proposta de liberdade permanece ainda um desafio crítico para seus 

leitores,não para ser criticada por puro e simples modismo intelectualista (criticismo), já que 

muitos, numa atitude preconceituosa e apressada já o fizeram sem benefícios para si mesmos 

nem para outros, mas para ser criticada por meio da compreensão experimental, ou seja, para 

se verificar em que medida suas propostas de liberdade realmente fazem sentido, atestar como 

elas são, de fato, coerentes com os reclamos da integralidade humana, sendo assim uma 

perspectiva alternativa à libertinagem do (pós) modernismo, e, além disso, entender que 

podem contribuir para um modo diferenciado de vida em liberdade que seja de fato cristão, 

não somente por se autoafirmar assim, mas por ser construído sistematicamente a partir de um 

                                                                                                                                                         
dedication.www3.50megs.com/David/index.html>, <http://sdaforme.com/index/html>. Além disso, informam-

se também obras que se constituem numa consistente bibliografia em cujo conteúdo as acusações contra a 

autora se analisam e respondem com profundidade de análise, sendo elas: a) Brand, Leonard, and McMahon, 

Don S. The Prophet and Her Critics: A Striking New Analysis Refutes the Charges That Ellen G. White 

„Borrowed‟ the Health Message. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2005; b) Douglass, 

Herbert E. Messenger of the Lord: the Prophetic Ministry of Ellen G. White. Nampa, Idaho: Pacific Press 

Publishing Association, 1998; c) Fagal, William. 101 Questions About Ellen White and Her Writings. Nampa, 

Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2010; d) Fortin, Denis, and Moon, Jerry, eds. The Ellen G. White 

Encyclopedia. Hagerstown, Md.: Review and Herald Publishing Association, 2010; e) Nichol, Francis D. Ellen 

G. White and Her Critics: An Answer to the Major Charges That Critics Have Brought Against Mrs. Ellen G. 

White. Washington, D.C.: Review and Herald, 1951; f) Goldstein, Clifford. Graffiti in the Holy of Holies: An 

Impassioned Response to Recent Attacks on the Sanctuary and Ellen White. Nampa, Idaho: Pacific Press 

Publishing Association, 2003; g) McMahon, Don S. Acquired or Inspired: Exploring the Origins of the 

Adventist Life-Style. Victoria, Australia: Signs Publishing, 2005. 
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 Na obra SHEARER, Gary W. (Comp.). Ellen G. White Life and Teachings and the Gift of Prophecy in the 

Seventh-Day Adventist Church: A Bibliograhic Guide to Books About Ellen G. White. 1. ed. Angwin – 

Califórnia: Pacific Union College, 1998, detalha-se nas 150 páginas que a compõem um catálogo bibliográfico 

de 2.659 obras de inúmeros autores, as quais tratam da vida e dos ensinos de Ellen White. Destas, 326 são 

livros, 276 são monografias, teses ou dissertações, 1.758 são artigos de periódicos e 299 foram classificadas 

como materiais de outras naturezas, tais como: anotações variadas, panfletos, cartas, áudios, vídeos, sites, etc. 

Passada mais de uma década da realização de tal levantamento, o quantitativo de obras que tratam da autora se 

multiplicou sobremaneira ao redor do mundo, e mesmo não se tendo notícias de outro levantamento do gênero 

que seja mais atualizado, tarefa complexa numa época de intensa produção literária a nível mundial, é possível 

estimar que na última década tenha havido um considerável aumento. Para se ter uma ideia do seu alcance, em 

pesquisa realizada em 12 de julho de 2012 no banco de dados do ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) 

Databases, que inclui trabalhos do meio acadêmico norte-americano, disponível no link 

<http://search.proquest.com/>, listaram-se 49 trabalhos cujo título menciona diretamente o nome da autora, e 

66 trabalhos em que seu nome aparece no abstract. E muitos deles foram produzidos em instituições não 

pertencentes à rede educacional adventista, o que sugere o crescente interesse pelo estudo da autora fora do 

referido meio. Contudo, é impossível estimar tudo que se tem escrito acerca dela pelo mundo afora. E ainda 

que se realizasse um levantamento dessa natureza, um empreendimento de tal monta jamais poderia dar uma 

dimensão exata da influência da autora nem mesmo prever o alcance ainda futuro do seu legado teológico. 
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fundamento Teo-humanizador capaz de dignificar a integralidade humana, um fundamento 

sistemático que tem no amor seu motivo, no serviço seu meio, na piedade sua forma e no 

desenvolvimento integral o seu objetivo; um modo de vida peculiarmente caracterizado pela 

fé (que dimensiona as reais necessidades do ser em relação a Deus), a simplicidade (que as 

dimensiona em relação a si mesmo) e a humildade (que o faz em relação aos demais seres 

humanos); um caminho de redimensionamento para o ser humano (pós) moderno que 

caminha desnorteado em meio ao caos existencial. Uma oportunidade de o homem ser 

reumanizado ao ter suas faculdades reconstituídas e desenvolvidas por Deus, integralmente, 

ao se deixar realizar na genuína “liberdade cristã”. 

Em síntese, este último capítulo apresentou, em três partes, os itens finais considerados de 

essencial importância para o fechamento do estudo da temática da liberdade na Teologia de Ellen 

White. A primeira parte retomou o tema do serviço enquanto elemento central na Teologia do 

Compromisso da autora, considerada a sistematização de sua perspectiva de liberdade. Nesta etapa, 

analisaram-se os quatro pontos cardeais nos quais se desdobra o serviço cristão: seu fundamento 

duplo, suas dimensões, seus resultados e os seus maiores desafios. Chamou-se a combinação 

desses pontos de Teologia do Discipulado por ser a sistematização de sua perspectiva de estilo de 

vida cristã em liberdade, apontando como a liberdade deve se realizar de fato. Mostrou-se que, em 

sua perspectiva, o amor e as Leis de Deus (Leis Naturais, Leis da Consciência, Leis de 

Desenvolvimento do Caráter Moral) são o fundamento do serviço cristão. 

Enquanto o amor o motiva, as leis o orientam; enquanto as leis são a expressão do 

amor, este é a base essencial das leis. Esse amor dimensiona o serviço nas direções vertical e 

horizontal, impelindo o servo a se dedicar de forma abnegada a Deus e ao necessitado. Os 

resultados desse estilo de vida servidor é o desenvolvimento do caráter, expresso na prática da 

piedade, a qual por sua vez se entende como a combinação dos elementos: fé, simplicidade, e 

humildade. Entende-se a fé como o crer e submeter-se incondicionalmente a Deus e às suas 

leis, a simplicidade como o viver pautado pelas necessidades, e não pelas vontades próprias, e 

a humildade como a preferência pelo “outro” mediante a atenção e o atendimento de suas 

necessidades. 

Esses elementos têm em comum a disciplina do “eu”, respectivamente, na relação com 

Deus, consigo mesmo e com os demais seres criados. A seguir, mostrou-se que a perspectiva 

de liberdade da autora, conforme se infere de sua Teologia do Discipulado, foi por ela 

proposta para fazer frente à realidade que entendia ser o maior desafio de liberdade enfrentado 

pela cristandade de seu tempo: a falta do viver, na prática, o estilo de vida piedoso ensinado 

pelo Cristo. Para ela, o exemplo de liberdade que propôs o Deus-Homem é incompatível com 
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certas contradições que percebia na cristandade de seu tempo. Nesse sentido, ela apontou a 

falta de fé, expressa pela insubmissão às Leis de Deus, o materialismo, expresso na negação 

da simplicidade, e a indiferença quanto ao necessitado, expressa na negação da dedicação e 

humildade devida ao semelhante. 

A seu ver, essas contradições quanto à piedade cristã denotavam a perda humana do 

real significado do Evento da Cruz, produzindo uma forma superficial de religiosidade 

chamada de “cristianismo nominal”. Para fazer frente a tal realidade, ela retomou o estudo da 

cruz apresentando-a como símbolo que evoca as realidades do autêntico modo de vida cristão, 

que aponta para a disposição de entrega, sem reservas e por amor, a Deus e ao próximo, por 

meio de uma vida abnegada de serviço piedoso. Na segunda parte do capítulo, mostrou-se a 

atenção que a autora deu ao que ela entendia ser uma crise altamente negativa e mais ampla 

de liberdade, que afetava não somente os protestantes, mas também os demais cristãos e a 

humanidade da época. 

Analisando a falta de piedade à luz das perspectivas antropológica e soteriológica da 

cruz (o lugar o e espaço da liberdade cristã), criticou a ideologia humanista exclusivista 

característica do modernismo filosófico de seu tempo. Protestou de forma veemente contra a 

libertinagem decorrente do liberalismo filosófico prevalecente, responsabilizando os cristãos 

pelo não enfrentamento dessa perspectiva. Ainda nesta etapa se mostrou que essa crise 

negativa de liberdade dos dias da autora se intensificou no (pós)modernismo até os dias 

atuais. 

Dentre as negatividades do paradigma de liberdade predominante no presente tempo, 

destacaram-se o fragmentalismo humano, o relativismo moral e religioso e o individualismo 

descomprometido e negligente em relação ao servir. E diante da prejudicialidade, para a 

integralidade humana, desse paradigma de liberdade que emerge como produto imediato do 

substrato filosófico chamado (pós)modernismo, evidenciou-se necessária e cabível a 

proposição de críticas e propostas alternativas a este modo de vida. Apontou-se, nessa linha, a 

existência de espaço para a avaliação crítica de tal paradigma à luz da perspectiva de Ellen 

White quanto à liberdade cristã. 

Ao se compararem os fundamentos de ambos os paradigmas e as interpelações da 

proposta Whiteana para os principais aspectos da vida prática, verificou-se que seu potencial 

Teo-humanizador é mais adequado para promoção do desenvolvimento da integralidade 

humana. Detém potencial transformador individual e social, podendo produzir caracteres, 

lugares e espaços nos quais as misérias inevitáveis da vida seriam minoradas para cada ser 
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humano necessitado. Uma proposta cuja realização prática pode contribuir grandemente para 

que os cristãos mostrem o poder transformador de sua religiosidade ao mundo. 

Na terceira e última etapa do capítulo,mencionaram-se as críticas que Ellen White ainda 

recebe em razão de sua perspectiva contracultural de liberdade. Seu potencial crítico para 

descortinar o fracasso do modo de liberdade predominantemente vigente no meio social e 

cristão, tanto dos seus dias quanto dos dias atuais, bem como a coerência de suas propostas 

para o desenvolvimento das potencialidades da integralidade humana, não encontram eco nos 

círculos de poder e exploração humana que dominam os indivíduos e a sociedade nas suas 

mais diversas formas, objetivando mantê-los em tal estado. 

A perspectiva da autora, nitidamente bíblica, é sem dúvida uma proposta contrária às 

negatividades políticas, econômicas, sociais, e até religiosas do (pós) modernismo. E, como se 

sabe historicamente, toda oposição pertinente traz consigo seu preço. Por isso foi a duras 

penas que Ellen White enfrentou as oposições internas e externas de seus dias, deixando o 

considerável legado teológico que este trabalho empreendeu mostrar, cuja pérola de maior 

brilho parece ser, sem dúvida, sua perspectiva de liberdade enquanto serviço de amor se 

realizando por meio da genuína piedade cristã. Uma perspectiva transformadora que desafia o 

leitor a conhecer mais dessa admirável teóloga, que teve como intenção expressa aproximar 

os seres humanos de Deus, deixando para isso um extenso legado cujos resultados somente se 

poderão mensura na eternidade. Seu testemunho pessoal (vida) e seu testemunho escrito 

(obras) continuam sendo exemplos que honram o seu extraordinário ideal de liberdade. Soli 

Deo Gloria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Qualquer jornada empreendida neste mundo está sempre limitada pelas contingências 

exaustivas de tempo, espaço e força motora, inerentes à condição humana. Por mais empolgante e 

bem-sucedido que seja um empreendimento, em algum ponto de sua realização o indivíduo terá de 

se conformar aos obstáculos inevitáveis impostos pelos limites temporais, espaciais e orgânicos, 

aos quais estão sujeitos a criação e as criaturas. Este é também o caso do presente trabalho 

enquanto resultado do esforço limitado de uma criatura humana. E ao se chegar à sua parte final, 

ainda num último esforço para minimizar os efeitos de tal limitação, far-se-á um resumo das 

principais abordagens feitas a fim de facilitar a compreensão geral do tema por parte do leitor. Para 

isso, relembrar-se-ão algumas reflexões acerca da importância do tema, começando por sua 

complexa realidade, em seguida recapitulando as perguntas levantadas por este trabalho frente ela, 

as respostas oferecidas pelos conteúdos de cada um dos capítulos estudados, a singularidade da 

perspectiva de liberdade cristã apontada por Ellen White, e seu potencial benéfico ao indivíduo e à 

humanidade. E, por fim, expressar-se-ão o reconhecimento das limitações do trabalho, uma palavra 

de gratidão ao leitor por oportunizar-se à leitura do mesmo, e o desafio a que experimente a 

realização de tal proposta em seu viver. 

O primeiro ponto a se retomar é a importância do tema “liberdade”, que continua sendo um 

assunto nuclear de primeira importância para a reflexão humana. O estudo de sua natureza, 

sentidos, critérios, desdobramentos e resultados continuam sendo um interessante desafio tanto no 

plano do senso comum quanto no plano dos estudos acadêmicos com seu viés mais analítico e 

crítico. O reestudo permanente do tema se mostra relevante, sobretudo, em vista de sua 

característica de universalidade. A liberdade é um elemento essencial à existência humana em 

qualquer lugar e em qualquer tempo. A liberdade é supra-, intra-, inter- e multicultural. É o 

elemento ontológico que evita o esvaziamento da dignidade humana. Sua ampla dimensão, 

inclusive no plano religioso, fica evidente ao se verificar que este é o tema central nos três 

segmentos religiosos monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. 

O tema emerge não somente como preocupação central nas discussões e práticas 

dessas três religiosidades, mas também como possibilidade de diálogo e proposta alternativa 

de uma ética de vida mais coerente por parte do indivíduo em relação à Divindade, em relação 
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a si mesmo e em relação à humanidade como um todo.
1
Em qualquer tempo e espaço, onde quer 

que haja a existência humana, haverá sempre a busca, consciente ou inconsciente, da liberdade. 

Essa busca incessante mostra, ao mesmo tempo, a necessidade do homem em realizar-se na 

liberdade, e a necessidade de estudá-la, entendê-la, reaprendê-la, experimentá-la, valorizá-la, 

promovê-la e protegê-la. Essa relação inseparável entre homem e liberdade, expressa inclusive no 

âmbito religioso, é uma vocação essencial da integralidade humana. É uma qualidade de existência 

necessária na experimentação da dignidade dos seres racionais criados à imagem de Deus. No 

cristianismo, o tema ganha contornos ainda mais amplos em sua importância, haja vista que este 

segmento repousa sobre o fundamento da liberdade. 

O cristianismo é cristianismo, sobretudo porque Deus, o autor e consumador da liberdade, 

escolheu vir a este mundo na pessoa do Cristo garantir que o Espírito Santo pudesse continuar 

possibilitando a realização do homem em liberdade. Por ser uma religiosidade fundada sobre a 

Rocha que liberta, sendo esta o próprio fundamento de liberdade da existência humana, o 

cristianismo é o segmento religioso vocacionado à liberdade. Essa vocação explica o fato de o tema 

se mostrar mais desenvolvido neste segmento em relação aos outros, embora muitas vezes ainda 

controvertido. As conhecidas discussões no meio cristão, a exemplo da relação entre fé e boas 

obras, graça e lei, soberania Divina e autonomia humana, dentre outras, são evidências da 

vocação cristã do exercício da liberdade que busca sua forma de conformidade a Jesus Cristo, 

o seu fundamento. 

 Contudo, embora a liberdade seja uma vocação do cristianismo, a controvérsia quanto a seu 

sentido no meio cristão é o segundo ponto a se destaca. É perceptível que entre católicos e 

protestantes o termo “liberdade” adquiriu sentidos múltiplos, cada qual carregado de valores e 

ideias que variam de acordo com seu tempo e espaço de discussão. Tal realidade faz com que o 

termo ainda hoje acomode em si definições advindas de vários pontos de vista, alguns dos quais até 

polêmicos e expressamente contrários entre si. 

Ao longo da história cristã, assim como ocorreu com muitos outros axiomas humanos, o 

termo teve sua compreensão alterada reiteradas vezes pelas diversas áreas do saber humano que 

influenciaram a interpretação das Escrituras Sagradas. Áreas do conhecimento como a filosofia, a 

história, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a economia, dentre outras tantas, a cada estudo e 

a cada nova proposta procuraram ressignificar o tema de acordo com suas respectivas lentes 

                                                 
1
 Uma abordagem acerca do tema pode-se consultar em FREEDOM and responsibility: Christian and Muslim 

explorations. Minneapolis: Lutheran University Press, 2010. 152 p. ISBN 1-932688-50-1 (alk. paper). Nessa 

obra, o editor e os autores são unânimes em apontar os temas da liberdade e responsabilidade como sendo a 

relação temática mais recorrente nas discussões atuais no meio cristão, judeu e islâmico. 
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peculiares de análise e argumentação.  A realidade desse debate, que se mostra mais presente no 

meio acadêmico (matriz epistemológica), reflete outra realidade ainda mais complexa (matriz 

fenomenológica), mostrando-se evidente em meio ao senso comum com impacto de forma 

determinante na redefinição de sentido do termo “liberdade”, chegando-se à complexidade que se 

percebe atualmente quanto a ele. Esta última fenomenologia, distante da academia e, portanto, do 

rigor científico, ganhou espaço no meio social para dar ao termo um sentido extremamente 

antropocêntrico, já perceptível nas inúmeras circunstâncias de tempo e de lugar nos quais ocorre o 

fazer humano. O certo é que, seja no viés acadêmico, seja no âmbito popular, o sentido do termo 

foi influenciado e continua sendo determinado por inúmeros pensamentos filosóficos ou 

ideológicos predominantes em cada tempo histórico e lugar sociogeográfico nos quais o homem 

social constrói sua história. 

Tanto indivíduos quanto grupos ou sociedades, em maior ou menor grau, foram 

condicionados por seu meio ideológico a compreender o termo “liberdade” de acordo com o 

sentido que mais atendesse aos anseios da ideologia socialmente predominante em cada momento 

circunstancial. Essas ideologias encontraram espaço no meio religioso cristão, inclusive em sua 

vertente protestante. Tais realidades denotam que as perspectivas e as propostas de sentido do 

termo “liberdade” foram e continuarão sendo inúmeras. 

Sendo elas acadêmicas não, religiosas ou não, populares ou não, evidenciam quanto o 

termo ainda abre espaço para reflexões saudáveis e equilibradas acerca de suas possíveis 

ressignificações e aplicações práticas mais positivas, realmente capazes de proporcionar o bem 

para os seres humanos vistos em sua integralidade. Certamente que nenhuma dessas propostas será 

a única, a última e a definitiva quanto ao tema, mas cada uma pode contribuir positivamente para 

reflexão de sentido do termo e para o desenvolvimento da sua aplicação mais equilibrada nos 

âmbitos pessoal e social da vida humana, em cada tempo e espaço existencial nos quais a liberdade 

de fato se materializa. 

É claro que algumas propostas se mostram mais pertinentes que outras, devido seu 

potencial de dignificação e plenificação da integralidade humana. E as controvérsias acerca dessas 

muitas propostas de liberdade existentes remetem à importância de se refletir e rediscutir 

permanentemente seu sentido, e não somente no âmbito geral, mas também no âmbito da sua 

compreensão e aplicação religiosa, o que inclui a responsabilidade do segmento cristão de vertente 

protestante em promover tal debate em busca da redescoberta do roteiro bíblico seguro para a 

liberdade cristã.  

O terceiro ponto a se destacar é o fato de que foi com esse objetivo que se realizou este 

trabalho, cujo propósito foi dar uma resposta mais coerente ao desafio de liberdade do presente 
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tempo e aprofundar a reflexão e discussão do tema numa concepção caracterizadamente cristã e 

protestante, fazendo-o a partir do pensamento teológico da autora norte-americana Ellen G. White. 

Para facilitar ao leitor a compreensão do tema na perspectiva da autora, organizou-se o roteiro do 

estudo de forma a responder às seguintes questões: 1.ª Quem foi Ellen White e quais os fatores 

históricos, sociais e culturais que mais influenciaram suas perspectivas teológicas? 2.ª Qual seria 

sua cosmovisão (geral) e sua perspectiva (específica) de liberdade cristã, e quais foram os teólogos 

que mais a influenciaram quanto a elas? 3.ª Seria possível, a partir do estudo empreendido, sugerir 

uma sistematização do pensamento teológico da autora, em especial quanto à liberdade cristã? 4.ª 

A compreensão e prática da liberdade, conforme se vivencia hoje pela maioria das pessoas e 

sociedades no contexto global (pós) moderno, inclusive no meio cristão, mostra-se próxima ou 

distante da proposta de liberdade que a autora apresenta? 5.ª Pode-se considerar a perspectiva de 

liberdade da autora uma proposta contributiva para a compreensão e prática mais coerente da 

liberdade dentro e fora do meio cristão? No caso de resposta positiva, em que essa proposta poderia 

beneficiar o ser humano levando em conta sua individualidade e coletividade?  

Tais questões são sem dúvida desafiadoras, e as respostas encontradas para elas são o 

quarto ponto a ser destacado. O estudo em questão se realiza em quatro capítulos cuja ordem 

temática de organização se fez de forma sequencial e dedutiva quanto às informações 

apresentadas, com vistas a facilitar a compreensão lógica do tema e seguindo o roteiro das 

questões anteriormente levantadas.  

No Capítulo I, fez-se um estudo da vida de Ellen G. White nos seus aspectos pessoal, 

social e religioso, bem como uma noção da sua produção literária e da importância da 

sistematização de seu pensamento para compreensão de sua tratativa temática acerca da 

liberdade cristã. Fez-se um levantamento do contexto histórico e social vivido pela autora 

buscando, com base nas principais problemáticas relacionadas à liberdade em seu tempo, 

identificar os principais fatores que a influenciaram no desenvolvimento de sua perspectiva 

acerca do tema. 

Mostrou-se que, de todos os episódios vividos por Ellen ao longo de sua vida, a 

pedrada que levou aos nove anos de idade, a exclusão de sua família da Igreja Metodista e o 

desapontamento religioso de 1844 parecem tê-la impressionado pessoalmente com mais 

intensidade, influenciando sua perspectiva de vida inclusive quanto à liberdade. Evidenciou-

se ainda que, além do impacto de tais agressões de natureza física, emocional e espiritual 

pessoalmente por ela sofridos, algumas ocorrências de seu tempo, tais como a guerra civil 

americana, o racismo, o urbanismo, o industrialismo selvagem, a intemperança generalizada, 

as diversões degradantes, o imoralismo social, o estilo de vida desumano, o utilitarismo 
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pedagógico, as desigualdades sociais, as muitas ideologias dominantes, dentre outras práticas, 

como a perseguição e intolerância religiosa, também a impressionaram fortemente, por 

evidenciarem uma filosofia de vida e um modo de liberdade que ela cria serem contrários ao 

exemplo de Jesus Cristo. 

Todos esses episódios evidenciaram o choque muitas vezes existente entre modelos 

distintos de liberdade que emergem na modernidade, bem como a tensão entre a liberdade dos 

poucos e a liberdade dos muitos. Tais realidades contribuíram para que Ellen dedicasse mais 

atenção acerca do tema e seus desdobramentos conflituosos, passando a confrontar o modelo 

moderno de liberdade com o que entendia ser o modelo de liberdade proposto pelo exemplo 

de Cristo, conforme registrado na Bíblia.  

No Capítulo II, mostrou-se a cosmovisão (geral) da autora e quais os teóricos do 

campo religioso que mais influenciaram tal cosmovisão e seu pensamento teológico acerca do 

tema da liberdade, em que medida isso ocorreu e em que grau sua perspectiva é distinta e/ou 

permanece alinhada ao pensamento desses teóricos. Procurou-se chamar a atenção do leitor 

para a importância de se compreender a perspectiva de Ellen White quanto à liberdade a partir 

do estudo sistemático de suas obras. 

Apresentou-se uma proposta de compreensão dedutiva da perspectiva da autora 

partindo-se, para tanto, de sua cosmovisão, entendida como definidora dos pontos cardeais de 

seu pensamento, ou seja, as diretrizes de sua perspectiva teológica que definem as limitações 

das abordagens temáticas por ela feitas inclusive quanto à liberdade. Em seguida, a atenção se 

voltou para os teólogos cujas perspectivas e obras mais contribuíram para o desenvolvimento 

teórico da temática proposta. Nessa linha, mostrou-se quanto as perspectivas da autora se 

alinham às de Lutero e de Wesley, demonstrando que, em certo grau e até certo ponto, a 

perspectiva dela quanto à liberdade cristã foi fortemente influenciada pelos desenvolvimentos 

preliminares que ambos os teólogos protestantes formularam quanto ao mesmo tema. 

Mostrou-se, no entanto, que a perspectiva de Ellen White mantém seu diferencial, uma 

vez que se mostra consideravelmente mais ampla em relação às perspectivas de Lutero e de 

Wesley. A autora retomou o tema a partir de ambas as perspectivas teológicas e o 

desenvolveu sob o viés integral, preocupação não observada nos desenvolvimentos teóricos 

anteriores. Para que a compreensão da perspectiva de Ellen White fosse possível, evidenciou-

se a existência de três linhas sistemáticas que perpassam sua teologia, as quais se 

convencionaram chamar, respectivamente, de Teologia Integral, Teologia do Compromisso e 

Teologia do Discipulado. Apontou-se que o primeiro sistema teológico é a cosmovisão da 

autora, a qual perpassa toda a sua tratativa de inúmeros temas de interesse da fé cristã. 
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Mostrou-se que tal cosmovisão abarca a consideração teológica cuidadosa da combinação do 

trinômio Deus, Homem e Plano da Salvação. É a partir de tal sistema que a autora trabalha, dentre 

outros temas, a relação entre tais integralidades teológicas, propondo a compreensão da dimensão 

da relação Deus-Ser Humano e Ser Humano-Ser Humano, explicando a indivisibilidade da alma 

humana e reconhecendo a relação de interdependência dos âmbitos existenciais: espiritual, mental 

(psicoemocional) e físico. 

As inferências que se realizaram a partir dos estudos dos capítulos I e II possibilitaram 

deduzir que a perspectiva de Ellen White quanto à liberdade resulta da influência de quatro 

vertentes: a primeira é a influência de sua experiência pessoal interior, sua espiritualidade 

vivenciada com Deus, a qual se situa no plano do misterium, sendo as impressões de tal comunhão 

uma realidade que jamais poderá ser totalmente apreendida ou compreendida por nenhum de seus 

intérpretes, a qual sem dúvida influenciou decisivamente sua produção teológica; a segunda é a 

influência de suas experiências exteriores, fortemente marcadas pelos episódios pessoais da 

pedrada que levou aos nove anos de idade, a exclusão de sua família da Igreja Metodista e o 

desapontamento religioso de 1844, além, é claro, dos intensos eventos sociais de seu tempo, 

tais como a guerra civil americana, o racismo, o urbanismo, o industrialismo selvagem, a 

intemperança excessiva, o imoralismo ético, o utilitarismo pedagógico, as desigualdades 

sociais, a forte perseguição religiosa, dentre outros; a terceira vertente de influência veio pelo 

conhecimento que obteve nos estudos das obras de Lutero e de Wesley quanto à liberdade; e a 

quarta via de influência decorre de sua própria cosmovisão, desenvolvida a partir do estudo 

sistemático da Palavra de Deus. 

Cada uma dessas quatro vertentes, que representam distintas dimensões da 

humanidade de Ellen White, influenciou sua perspectiva teológica, o que impacta diretamente 

em todos os temas por ela desenvolvidos, a exemplo da liberdade. Porém, sem dúvida alguma, 

ao ler as obras da autora, torna-se evidente que foi a sua própria espiritualidade que mais 

impactou a definição de sua cosmovisão, e esta, por sua vez, fez-lhe desenvolver a perspectiva 

da liberdade a partir de uma compreensão integral de Deus, de homem e de salvação, numa 

dimensão fundamentalmente bíblica de mundo. Não se presta o devido respeito aos escritos 

da autora se ela não for lida a partir da identificação desse viés, chamado integralógico, a 

partir do qual ela desenvolveu todo o seu raciocínio de liberdade cristã, cujos detalhamentos 

foram objetos de estudo no Capítulo III.  

No Capítulo III, fez-se um estudo analítico da perspectiva de liberdade da autora 

buscando-se detalhar os temas conexos mais evidentes que a compõem, conforme aparecem 

relacionados em seus escritos. Consideradas as realidades levantadas no primeiro capítulo quanto 
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às experiências pessoais que mais impactaram a perspectiva de liberdade da autora e consideradas 

ainda as premissas gerais de seu pensamento teológico – fortemente marcado por uma cosmovisão 

integral de Deus, Homem e Redenção –, conforme esboçado no segundo capítulo, foi possível 

mapear uma proposta de sistematização de seu pensamento quanto à liberdade e seus respectivos 

desdobramentos. 

Essa proposta, chamada de Teologia do Compromisso, constitui-se a perspectiva essencial 

e sistemática de Ellen White quanto ao tema da liberdade cristã. Possibilita ao leitor a compreensão 

acerca de como se pode estruturar tematicamente sua teologia da liberdade, uma de suas muitas 

abordagens no contexto de sua Teologia Integral. Para tanto, mostrou-se que a perspectiva de Ellen 

quanto à liberdade (em sentido amplo) pode ser pensada numa linha imaginária que começa com o 

tema da Redenção e termina com o tema do Serviço, sendo ambos intermediados pelos temas da 

liberdade (em sentido estrito), gratidão e compromisso, todos relacionados numa sequência lógica 

causal. 

Cada um desses temas foi tratado pela autora de forma pontual, embora distribuído em 

vários trechos de seus escritos. Contudo, sua relação temática em inúmeros textos permite que se 

relacionem de maneira a estruturar sua perspectiva de liberdade. A Redenção, ponto de partida, foi 

definida no contexto da realidade de uma criação literal originalmente perfeita, que veio a 

sofrer com a gravidade do pecado e as tristes consequências de seus desdobramentos, entre 

elas a ruína do ser humano e da própria liberdade. Tal situação motivou a intervenção de Deus 

para restauração de suas criaturas à condição originalmente planejada, inclusive no tocante à 

liberdade. 

A Liberdade, por sua vez, foi pensada como sendo a libertação/livramento das 

restrições que impedem o ser humano de se realizar plenamente em seu potencial de viver em 

Cristo. Esse expediente ocorre aqui e agora por meio da graça, num processo gradual e 

contínuo de restauração do caráter e de crescimento na vida cristã, que culminará com a 

restauração final do ser redimido, em liberdade plena, por ocasião da volta de Cristo. 

A Gratidão, fruto primário de tal liberdade, se viu como sendo o sentimento de 

contentamento integral do ser humano, resultante da aceitação da redenção Divina e da 

experimentação da alegria, paz e esperança que decorrem do viver segundo essa gratidão. 

Esse estado produz no ser livre uma resposta de amor que se expressa na natural e permanente 

disposição para viver um estilo de vida cuja marca central é a responsabilidade, que tem no 

compromisso seu principal elemento expressivo. 

O compromisso, por sua vez, definiu-se como a disposição em assumir 

responsabilidades como expressão de um princípio interior que tem no amor seu motivo, na 
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gratidão seu estímulo, e no serviço seu objetivo. Impele o ser livre a viver em conformidade 

com os reclamos de liberdade do Criador, expressos em Suas Leis (Naturais, da Consciência, 

e do Desenvolvimento do Caráter), entendendo-as como concretização de valores e princípios 

atemporais e aespaciais necessários à plenificação da liberdade e realização da integralidade 

humana. Por fim, o serviço cristão, como ponto de chegada, foi entendido como a permanente 

prática desinteressada do bem segundo o padrão bíblico (caracterizado pela dependência, 

espontaneidade, abnegação, motivação, incondicionalidade, sensibilidade, atenção, 

perseverança e permanência, excelência e urgência). Tal serviço é realizado em prol de 

qualquer ser necessitado, em qualquer tempo e lugar, de maneira ética quanto aos meios e os 

fins, respondendo a suas necessidades na medida das contingências de sua integralidade, sem 

interesse ou espera de retribuição. 

O serviço assim pensando não seria meio de se conseguir algo, tampouco um fim em 

si mesmo, mas um compromisso natural de um coração grato e cheio de amor pela liberdade 

já desfrutada em Deus. Além disso, sua realização precisa ocorrer em observância a três 

diretrizes gerais, sendo elas: as duas hipóteses únicas de escusa à sua prática; a relação entre 

meios e fins em sua realização; e a vontade e persistência no servir como critério de 

legitimação da liberdade cristã. 

A primeira premissa propõe que a omissão ao serviço apenas se justifica no caso de 

ignorância involuntária em relação ao chamado de Deus para servir em liberdade, e/ou no 

caso de oposição de consciência necessária em relação ao chamado de homens para servir de 

forma incompatível com um claro mandamento de Deus em sua Palavra; a segunda aponta que o 

servo precisa observar estritamente a necessária relação ética entre meios e fins na realização 

do serviço, enquanto a terceira estabelece que apenas o estilo de vida em que a prática do 

servir seja espontânea e permanentemente voltada para Deus e o próximo legitima a 

existência como sendo, de fato, uma vida em liberdade cristã. 

Os cinco temas mencionados, dentre outros tantos observados nos escritos de Ellen 

White, uma vez conectados, destacam-se como elementos principais relacionados numa 

cadeia temática lógica, essencial para compreensão do tema da liberdade cristã. Apontam que, 

na perspectiva da autora, o indivíduo que aceita a redenção em Cristo se sente livre, e sendo 

grato por tal condição, é levado por seu estado de espírito ao compromisso de liberdade que se 

expressa no serviço abnegado a Deus e ao próximo. 

Desse roteiro, inferiu-se o esboço de uma Teologia do Compromisso, que no conteúdo 

de seus escritos define a perspectiva da autora sobre a liberdade cristã ao mesmo tempo em que 

traça os contornos de sua realização. Além disso, mostrou-se como esse roteiro de liberdade 
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destaca o serviço cristão como a expressão visível desse modelo de excelência de vida humana, 

apontando-o como critério prático essencial de realização legítima e última de tal liberdade. Esta 

abordagem, altamente valorizadora do servir, desafiou a pesquisa feita a dar mais um passo no 

aprofundamento do sentido do serviço cristão nos escritos da autora, abordagem que foi objeto de 

análise no Capítulo IV, sendo nele chamada de Teologia do Discipulado. 

Assim, no Capítulo IV buscou-se levantar quais são os efeitos práticos para vida – 

humana e cristã – do modelo de liberdade proposto pela autora, atentando-se para os seus 

possíveis desdobramentos nos âmbitos individual e social. Para tanto, o capítulo apresentou em 

três partes os itens finais considerados de essencial importância para o fechamento do estudo da 

temática da liberdade na Teologia de Ellen White. 

A primeira parte retomou o tema do serviço enquanto elemento central na Teologia do 

Compromisso da autora, considerada a sistematização de sua perspectiva de liberdade. Nesta etapa, 

analizaram-se os quatro pontos cardeais nos quais se desdobra o serviço cristão: seu fundamento 

duplo, suas dimensões, seus resultados e os seus maiores desafios. A combinação desses pontos foi 

chamada de Teologia do Discipulado por ser a sistematização da perspectiva da autora sobre estilo 

de vida cristã em liberdade, apontando como a liberdade deve se realizar de fato. 

Mostrou-se que, em sua perspectiva, o amor e as Leis de Deus (Leis Naturais, Leis da 

Consciência, Leis de Desenvolvimento do Caráter Moral) são o fundamento do serviço cristão. 

Enquanto o amor motiva, as leis orientam; enquanto as leis são a expressão do amor, este é a 

base essencial das Leis. Esse amor dimensiona o serviço nas direções vertical e horizontal, 

impelindo o servo a se dedicar de forma abnegada a Deus e ao necessitado. 

Os resultados desse estilo de vida servidor é o desenvolvimento do caráter, expresso 

na prática da piedade, por sua vez entendida como a combinação dos seguintes elementos: fé, 

simplicidade e humildade. A fé é entendida como o crer e submeter-se incondicionalmente a 

Deus e às suas leis; a simplicidade é compreendida como o viver pautado pelas necessidades, 

e não pelas vontades próprias; e a humildade é vista como a preferência pelo “outro” mediante 

a atenção e o atendimento de suas necessidades. 

Esses elementos têm em comum a disciplina do “eu” respectivamente na relação com 

Deus, consigo mesmo e com os demais seres criados. Em seguida, mostrou-se que a 

perspectiva de liberdade da autora, conforme se infere de sua Teologia do Discipulado, foi por 

ela proposta para fazer frente à realidade que entendia ser o maior desafio de liberdade 

enfrentado pela cristandade de seu tempo: a falta de um viver na prática o estilo de vida 

piedoso ensinado pelo Cristo. Para ela, o exemplo de liberdade proposto por Jesus Cristo é 

incompatível com certas contradições que percebia na cristandade de seu tempo. Nesse 
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sentido, ela apontou: a falta de fé, expressa pela insubmissão às Leis de Deus; o materialismo, 

expresso na negação da simplicidade; e a indiferença quanto ao necessitado, expressa na 

negação da dedicação e humildade devida ao semelhante. A seu ver, essas contradições 

quanto à piedade cristã denotavam a perda humana quanto ao real significado do Evento da 

Cruz, produzindo uma forma superficial de religiosidade chamada de “cristianismo nominal”. 

Para fazer frente a tal realidade, ela retomou o estudo da cruz apresentando-a como 

símbolo que evoca as realidades do autêntico modo de vida cristão, que aponta para a 

disposição de entrega, sem reservas e por amor, a Deus e ao próximo por meio de uma vida 

abnegada de serviço piedoso. Na segunda parte do capítulo, mostrou-se a atenção que a autora 

deu ao que entendia ser uma crise altamente negativa e mais ampla de liberdade que afetava 

não somente os protestantes, mas também os demais cristãos e a humanidade de sua época. 

Analisando a falta de piedade à luz das perspectivas antropológica e soteriológica da 

cruz (o lugar o e espaço da liberdade cristã), ela criticou a ideologia humanista exclusivista 

característica do modernismo filosófico de seu tempo e protestou de forma veemente contra a 

libertinagem decorrente do liberalismo então prevalecente, responsabilizando os cristãos pelo 

não enfrentamento dessa perspectiva. Ainda nesta etapa, mostrou-se que essa crise negativa 

de liberdade dos dias da autora se intensificou no (pós) modernismo até os dias atuais. 

Dentre as negatividades do paradigma de liberdade predominante no presente tempo, 

destacaram-se o fragmentalismo humano, o relativismo moral e religioso e o individualismo 

descomprometido e negligente em relação ao servir. Diante da prejudicialidade para a 

integralidade humana desse paradigma de liberdade que emerge como produto imediato do 

substrato filosófico chamado (pós) modernismo, evidenciou-se necessária e cabível a 

proposição de críticas e propostas alternativas a este modo de vida. 

Apontou-se, nessa linha, a existência de espaço para a avaliação crítica de tal 

paradigma à luz da perspectiva de Ellen White quanto à liberdade cristã. Ao se compararem 

os fundamentos de ambos os paradigmas e as interpelações da proposta Whiteana para os 

principais aspectos da vida prática, verificou-se que seu potencial Teo-humanizador é mais 

adequado para promoção do desenvolvimento da integralidade humana; detém potencial 

transformador individual e social, podendo produzir caracteres, lugares e espaços nos quais as 

misérias inevitáveis da vida seriam minoradas para cada ser humano necessitado, uma 

proposta cuja realização prática pode contribuir grandemente para que os cristãos mostrem o 

poder transformador de sua religiosidade ao mundo. 

Na terceira e última etapa do capítulo, mencionaram-se as críticas que Ellen White ainda 

recebe em razão de sua perspectiva contracultural de liberdade. Seu potencial crítico para 
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descortinar o fracasso do modo de liberdade predominantemente vigente no meio social e 

cristão tanto dos seus dias quanto dos dias atuais, bem como a coerência de suas propostas 

para o desenvolvimento das potencialidades da integralidade humana, não encontram eco nos 

círculos de poder e exploração humana que dominam os indivíduos e a sociedade nas suas 

mais diversas formas objetivando mantê-los em tal estado. 

A perspectiva da autora, caracterizadamente bíblica, mostra-se uma proposta contrária 

às negatividades políticas, econômicas, sociais e até religiosas do (pós)modernismo. E, como 

se sabe historicamente, toda oposição pertinente traz consigo seu preço. Por isso, foi a duras 

penas que Ellen White enfrentou as oposições internas e externas de seus dias, deixando o 

considerável legado teológico que este trabalho empreendeu mostrar, cuja pérola de maior 

brilho vem a ser sua perspectiva de liberdade enquanto serviço de amor realizado por meio da 

genuína piedade cristã (fé, simplicidade, e humildade). 

O quinto ponto a ser destacado é a avaliação geral de todo o estudo que se fez. Tanto em 

relação à autora quanto em relação à sua perspectiva de liberdade, a pesquisa que se realizou 

aponta a singularidade de ambas. Conforme já se afirmou, a autora foi e continua sendo, por 

meio de seus escritos, “uma mulher corajosa, sensível e visionária, que causou e ainda causa 

um impacto notório em todo aquele que, por necessidade ou curiosidade, tem a chance de ler 

alguma de suas obras”
2
. 

Nesse sentido, os inúmeros temas abordados por ela se mostram igualmente 

singulares. A tratativa de cada assunto reflete o mesmo equilíbrio e a espiritualidade que 

foram marcas caracterizadoras da própria autora. Essas e outras de suas características 

desafiam o leitor deste trabalho a conhecer melhor seus escritos e verificar a riqueza e 

potencial de seus conteúdos para o desenvolvimento da integralidade humana. 

Ler os conteúdos de Ellen White é aproximar-se de Deus, em cuja pessoa se centraliza 

seu convite ao único modo de liberdade capaz de preencher o vazio da alma humana. Sua 

leitura remete às páginas da Bíblia, auxiliando na redescoberta de uma perspectiva cristã de 

existência na qual a liberdade de fato faça sentido, mesmo em meio ao caótico mundo de hoje. 

Sua capacidade de combinar, ainda que de forma não intencional, três linhas de raciocínio 

teológico num todo simples e coerente, que explica a liberdade, evidencia a singularidade de 

sua perspectiva quanto ao tema. A tentativa de resumir essa perspectiva, em sede de 

finalização deste trabalho, sugere sua seguinte estruturação sistemática geral, conforme se 

estudou ao longo de todo o material: 

                                                 
2
 SUÁREZ, Adolfo Semo. Redenção, Liberdade e Serviço: os fundamentos da pedagogia de Ellen White. 

Engenheiro Coelho-SP: Unaspress, 2010, p. 31. 
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Tabela 30 – Sistematização geral da perspectiva Whiteana de liberdade 

Linhas Perspectivas  Resumos  

Teologia  

Integral 

Cosmovisão da autora acerca 

dos fundamentos de sentido da 

existência humana. 

Aponta “o porquê” da existência humana e de sua 

“vocação” para a liberdade, de acordo com os 

valores fundamentais de uma leitura “Teocêntrica” 

da vida.  

Teologia do 

Compromisso 

Perspectiva da autora acerca do 

tema específico da liberdade 

cristã. 

Aponta “o quê é” a liberdade em sua genuína 

concepção cristã e “como” ela ocorre “no” homem, 

de acordo com os princípios bíblicos.  

Teologia do 

Discipulado 

Proposta da autora acerca do 

estilo de vida em conformidade 

com a liberdade cristã. 

Aponta “como” a liberdade cristã ocorre “através” 

homem e quais os seus “resultados” práticos 

visíveis na vida humana, de acordo com as regras 

exemplificadas pelo Cristo. 

A autora trabalha a partir da cosmovisão esboçada em sua Teologia Integral, com ela fundamentando a 

compreensão bíblica do tema da liberdade cristã, conforme se detalhou na Teologia do Compromisso, 

explicando e propondo a forma de realização e os seus resultados em sua Teologia do Discipulado, esta 

última apresentada como medida de validação de tal liberdade. A combinação dessas três linhas de 

raciocínio teológico constitui a “Teologia da Liberdade” da autora. 

 

Os escritos da autora apontam três linhas de raciocínio teológico conectadas de forma 

inseparável numa perspectiva que, estruturada e contextualmente entendida, pode-se chamar 

de “Teologia da Liberdade”. É a combinação equilibrada da Teologia Integral, Teologia do 

Compromisso, e Teologia do Discipulado. A primeira aponta como a autora entendia o mundo 

e a vida; a segunda, como ela entendia a liberdade; e a terceira, como ela pensava a vida 

humana em liberdade. Teologia Integral é o seu background, seu pano de fundo tomado para 

compreensão da existência humana; sua cosmovisão. Teologia do Compromisso é sua 

perspectiva do processo libertação/liberdade permanente do ser humano, que ocorre no 

desenvolvimento de seu caráter num estilo de vida servidor. Teologia do Discipulado é a 

forma de realização da liberdade cristã na vida cotidiana, cujos resultados práticos têm na 

piedade o testemunho mais evidente. 

A primeira linha teológica expressa os valores fundamentais da existência humana em 

liberdade, a segunda remete aos princípios que roteirizam a liberdade cristã, e a terceira expõe 

as regras de realização dessa liberdade. E, considerando que o indivíduo somente se realiza 

quando ele entende, sente, e experimenta a liberdade, a Teologia de Liberdade da autora contribui 

decisivamente para que o indivíduo vivencie essa realidade; sua Teologia Integral ajuda a entender 

corretamente a liberdade; sua Teologia do Compromisso ajuda a sentir a liberdade corretamente; e 

sua Teologia do Discipulado ajuda a experimentar a liberdade de forma individualmente coerente e 
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socialmente relevante. Essa admirável “Teologia da Liberdade” se mostra, assim, 

potencialmente transformadora das humanidades ao devolver nelas um referencial existencial 

Teo-referente. O principal fundamento desse referencial é humanizar a raça humana, 

realinhando suas perspectivas à perspectiva do Criador e Redentor. Seu resultado mais visível 

é a melhoria do ser individual em sua integralidade, o que se reflete em seguida na própria 

sociedade e na melhoria possível das condições de existência. Por ser apresentada pela autora 

não como uma opção, mas como sinônimo de um compromisso cristão de vida, pode-se 

considerar sua “Teologia da Liberdade” sobretudo uma “Teologia do Compromisso”. 

Embora essa perspectiva de liberdade se mostre peculiarmente única em seu contorno 

geral, ela se mostra potencialmente relevante nos planos teórico e prático, individual e social. 

Mostra-se relevante teoricamente em razão de seu potencial de compreensão lógica, direto e 

indireto. Direto porque sua abordagem da liberdade pode contribuir para o avanço do 

conhecimento do tema e seus desdobramentos nas áreas teológica, filosófica e histórica, já que a 

própria abordagem da autora apresenta-se como uma nova compreensão do tema à luz de um 

referencial teórico até então pouco trabalhado no meio acadêmico. E, ainda no tocante ao potencial 

de coerência lógica da proposta da autora, ela também ocorre de maneira indireta, pois se pode 

afirmar que sua perspectiva tem potencial interdisciplinar à medida que pode contribuir para 

significar os postulados de liberdade de outras áreas das ciências, para isso dialogando 

positivamente com a antropologia, sociologia, história, psicologia, fenomenologia, dentre outras. 

Cada uma dessas áreas ainda está aberta a contribuições, inclusive de natureza teológica, a 

exemplo da perspectiva de Ellen White. Observa-se, a título de exemplo, que no aspecto 

antropológico a liberdade é vista como fundamento de sentido da existência humana; no 

aspecto sociológico, como o fundamento que possibilita/disciplina o convívio humano; no 

aspecto histórico, como o fundamento dos atos e fatos produzidos/vivenciados pela 

humanidade no decurso do tempo; e no aspecto psicológico, como o “fundamento” da 

expressão das vontades e práticas que realizam o ser em sua existência, contribuindo para o 

equilíbrio de sua autoestima. 

Entretanto, em todas essas perspectivas, e de outras áreas das ciências, a pergunta que 

fica em aberto é: Que fundamento é esse? Qual sua definição? Como ele ocorre e quais são os 

seus resultados mais elementares? A essas questões, a “Teologia de Liberdade” ou “Teologia 

do Compromisso” de Ellen White oferece sua resposta na forma do quadro já esboçado 

anteriormente, e desta forma sua perspectiva pode dialogar de forma expressiva com outras 

áreas das ciências, sendo sua teologia de liberdade um considerável contributo a todas elas ao 
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buscarem um fundamento que seja ao mesmo tempo compreensivo, crítico e aplicativo para 

realizar a liberdade em seus muitos desdobramentos na vida humana. 

Além de seu potencial relevante no plano teórico, a perspectiva da autora vai além dele, 

mostrando-se realmente factível em razão de seu potencial de realização prática, ou seja, sua 

efetividade. Diferente de muitas boas ideias que são pertinentes apenas em teoria, mas não têm 

nenhuma aplicabilidade em razão de sua inviabilidade prática, a proposta da autora é de fato um 

modo de vida que pode se realizar na vida de qualquer pessoa que a compreenda e decida 

experimentá-la. Sua perspectiva estimula seus leitores a se motivarem a uma prática responsável da 

liberdade, levando à sua experimentação nos planos individual e coletivo, e em qualquer deles se 

mostrando pertinente em razão de sua contribuição efetiva para a melhoria da condição humana. 

Somando-se ao potencial de relevância teórico e prático da perspectiva da autora está sua 

relevância para os âmbitos individual e social. É individualmente relevante em razão de seu 

potencial dignificador da integralidade humana. Roteiriza um modo de vida que proporciona ao ser 

humano experimentar a satisfação mínima de suas necessidades e o exercício coerente de suas 

vontades, ambos nos três aspectos inseparáveis da existência (Físico, Mental e Espiritual), 

conforme se mostrou ao longo da pesquisa. Essa experiência proporciona ao ser humano um 

sentido de dignidade e plenitude em sua existência. O indivíduo pode não somente existir, mas 

existir de forma plena, realizando-se em liberdade. 

Ademais dessa relevância, a perspectiva da autora se mostra também socialmente relevante 

em razão de seu potencial de transformação social. Uma sociedade composta de pessoas que 

vivenciam a liberdade de forma responsável no âmbito individual torna-se, sem dúvida, uma 

sociedade mais bem resolvida, mais equilibrada; uma sociedade constituída de pessoas que se 

importam mais umas com as outras do que com coisas ou prazeres efêmeros, como o acúmulo de 

riquezas; uma sociedade onde as misérias da vida são reduzidas ao patamar do inevitável, por meio 

de um estilo de vida marcado pela solidariedade em todas as classes sociais; uma sociedade na qual 

os problemas de ordem econômica, política e social continuarão existindo em razão da natureza má 

dos seres humanos e até mesmo das condições do mundo, mas, ainda assim, uma sociedade que 

não sofreria tanto do mal intenso que hoje afeta a humanidade: “a paralisia da piedade”; uma 

sociedade que experimentará o que é viver em meio a um grupo de pessoas chamadas de cristãos 

que de fato seguem o exemplo do Cristo no amor e serviço de uns para com os outros; um grupo de 

pessoas cuja vida de piedade se torna tão relevante no meio em que vive, que passa a ser 

considerado de fato o sal da terra e a luz do mundo; um grupo cuja relevância pode deixar de ser 

apenas estatística – por representar ainda o segmento religioso de maior fatia na cultura e sociedade 

brasileira – para ser de fato integradora – por representar aqueles que fazem diferença positiva nos 
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tempos e espaços nos quais estão inseridos. Pessoas que, individual e socialmente, podem e devem 

adotar posturas mais ativas quanto ao modelo cristão de serviço de amor e transformação social, e 

agir com maior envolvimento em iniciativas de melhoria da vida humana, contribuindo 

proativamente para minoração das misérias e indignidades que fragilizam física, mental e 

espiritualmente boa parte das humanidades do presente tempo. 

E, por fim, as últimas considerações a se registrarem para apreciação do leitor são, 

respectivamente, de conteúdo acadêmico e pessoal. Acadêmico por reconhecer as limitações 

teológicas, científicas e instrumentais do presente trabalho. Por maior que se tenha empregado o 

esforço, a boa intenção e o cuidado criterioso por parte do pesquisador em sua formulação, este não 

conseguiria, sequer de longe, abarcar toda a riqueza de ideias esboçada pela autora em seu 

desenvolvimento do tema analisado. 

O empreendimento interpretativo de qualquer das perspectivas de alguém da magnitude de 

Ellen White será sempre limitado em razão da própria natureza dessa tarefa. Tentar identificar as 

pressuposições da autora e mapear uma sistematização de sua perspectiva de liberdade é uma tarefa 

por demais desafiadora, e eventuais equívocos somente poderão ser desculpados pela preocupação 

do autor deste trabalho em valorizar com responsabilidade a sua contribuição teológica. Mas o 

receio do erro ou da crítica não pode suplantar no pesquisador a coragem de desafiar os riscos na 

busca de produzir um bom trabalho. E a coragem equilibrada, longe de ser petulante, é responsável 

ao ser empregada de forma consciente da realidade que: 

 

Conforme explicado, os modelos representam padrões que direcionam a 

ação. [...] Algo semelhante acontece na Teologia. Como no caso da planta de 

uma casa, modelos teológicos servem para propósitos de construção e 

reconstrução. Quando um teólogo desenvolve suas interpretações e ensinos, 

ele segue padrões ou diretrizes gerais de construção teológica. Esses padrões 

ou modelos fazem parte de suas pressuposições. Via de regra, os teólogos 

não expressam de forma explícita a „planta‟ que serviu de parâmetro para 

suas elaborações. Nesse caso, somos forçados a reconstituir ou reconstruir 

essa „planta‟ a partir da estrutura concreta de seu trabalho. [...] A maioria dos 

teólogos não elabora explicitamente a „planta‟ ou modelo de suas 

construções teológicas. Nossa tarefa, portanto, é descobrir os mapas ou os 

esboços abrangentes que orientam o trabalho dos teólogos; ou seja, 

reconstruir as „plantas‟ implícitas de suas construções teológicas, chamadas 

aqui de „modelos‟. [...] Desse modo, como ferramentas, os modelos ajudam a 

identificar as características gerais de qualquer posição, escola ou tendências 

teológica.
3 

 

                                                 
3
 Conf. CANALE, Fernando. O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã: um estudo hermenêutico sobre 

revelação e inspiração. 1. ed. Engenheiro Coelho-SP: Unaspress – Imprensa Universitária Adventista, 2011, p. 

110-111. 
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Esse texto sintetiza bem a proposta final deste trabalho ao tentar sistematizar o 

pensamento de Ellen White nos contextos geral (sua cosmovisão), específico (quanto à 

temática da liberdade) e prático (seus desdobramentos), todos em sua essência marcadamente 

cristã e metodologicamente bíblico-histórica. No entanto, apesar dos esforços feitos, é preciso 

reconhecer que: 

 

Os modelos têm suas limitações; não são exatos, todo-abrangentes ou 

passíveis de comprovação. Um modelo não é exato porque nunca descreve 

perfeitamente a posição do teólogo cujas ideias se pautam por esse mesmo 

modelo. Em outras palavras, todo teólogo pode defender conceitos quer não 

correspondem à descrição geral do modelo, até mesmo aquele teólogo que 

acreditamos ser o melhor representante de determinado modelo. Não é todo-

abrangente porque há teólogos que não seguem nenhum modelo em 

particular, mas trabalham com base em componentes mistos provenientes de 

diferentes modelos. É por essa razão que encontramos muita dificuldade para 

classificar alguns teólogos. Um modelo não é passível de comprovação 

porque não temos como demonstrar seu verdadeiro posicionamento. Na 

verdade, quando classificamos certos teólogos sob um determinado modelo, 

isso não significa que eles idealizaram ou criaram formalmente aquele 

modelo. Eles são apenas representantes parciais do modelo. Na verdade, os 

modelos não passam de padrões gerais de interpretação que os teólogos 

costumavam seguir implicitamente.
4 

 

Diante da coerência das pontuações feitas nas citações acima, cabe reconhecer que a 

sistematização do pensamento da autora proposta neste trabalho é inerentemente limitada, e 

por isso não tem pretensão de exatidão absoluta. Humanamente falando, a precisão absoluta 

representa um ideal científico alcançado apenas em níveis aproximativos. O ser humano não 

tem condição de conhecer tudo o que existe para ser conhecido acerca de um tema, tampouco 

todos os detalhes pertinentes a uma única verdade ou aspecto da realidade de um autor. Só é 

possível captar vislumbres deles, os quais permanecem abertos para mais estudos e 

descobertas. 

Conforme já se afirmou, precisão absoluta, no plano humano, não passa de um mito 

científico.
5
 Contudo, reconhecer tal realidade não pressupõe necessariamente concordar com 

um relativismo epistemológico extremado, como querem alguns. Embora a perspectiva 

precisa de um autor nunca possa ser alcançada de forma plena por seu pesquisador, é fato que 

                                                 
4
 Conf. CANALE, Fernando. O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã: um estudo hermenêutico sobre 

revelação e inspiração. 1. ed. Engenheiro Coelho-SP: Unaspress – Imprensa Universitária Adventista, 2011, p. 

112. 

5
 Ibid., p. 112. 
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todo esforço percorrido nessa intenção é valido para conduzir o leitor para mais perto de tal 

ideal. Embora não seja possível exatidão absoluta, é possível aproximação suficiente. 

Assim sendo, o presente trabalho, com todas as limitações que são peculiares a 

qualquer empreendimento humano, se propôs a contribuir para uma compreensão sistemática 

mais aproximada da perspectiva de liberdade de Ellen White. As escolhas – do tema e da 

autora –, que de início foram estimuladas pelo interesse acadêmico do autor, ao final se 

justificaram pela plausibilidade do próprio conteúdo pesquisado, cujo teor evidenciou não 

apenas o caráter cristão da autora, mas também o fato de sua perspectiva constituir-se numa 

alternativa viável e adequada para fazer frente ao apelo de liberdade (pós) moderno 

predominante, já que este visivelmente se mostrou um fracasso para a felicidade humana. 

Diante da coerência e potencial realizador da perspectiva estudada, finaliza-se 

agradecendo ao leitor sua dedicação à leitura deste material e desafiando-o ao passo seguinte 

além da compreensão cognitiva, que é a compreensão experimental da perspectiva de 

liberdade pesquisada; o desafio de vivenciar a liberdade que se realiza no serviço da piedade 

cristã; o desafio de colocar em prática o modo de vida que a autora propôs, experimentando a 

realização de uma existência integralmente realizada na plenitude de Deus, conforme 

prometeu em Sua Palavra. E se no início o pedido foi que Deus abençoasse a leitura deste 

material, ao final dela o pedido é que Ele conceda a todos os que o leram, ou vierem a fazê-lo, 

a coragem necessária para viverem a genuína liberdade cristã! Soli Deo Gloria! 
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