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Área 1: A posição de Ellen G. White. Uma das principais 
características que os evangélicos usam para identificar uma seita 
é se ela tem uma profetisa moderna. Para se livrar do rótulo 
incômodo, o livro posiciona Ellen G. White de escanteio como 
profetisa de categoria inferior.  
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Abaixo: os autores a colocam meramente como uma de nossas 
principais autoras. Ela foi muito mais que isso. 
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Abaixo: O Espírito Santo "empenhou-se" em se revelar à igreja, ou 
seja, esforçou-se. Não é inverdade, mas perceba as sutilezas. No 
alemão existe uma expressão linguística que diria que os autores 
estão aqui "falando por entre o buquê as flores" ou seja, tentando 
não chocar os evangélicos com o fato que o Espírito Santo de fato 
se revelou a igreja e ponto final. 
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Área 2: A Natureza de Cristo A noção católica do pecado 
original, que foi adotado pelos protestantes de forma geral, prega 
que o homem é culpado por nascimento já, e que esse estado 
pecaminoso por si já desqualifica o homem. Por isso, Jesus teria 
que ter vindo com outra natureza que nós. Daí a doutrina da 
imaculada conceição de Maria e do batismo infantil. O próprio 
prof. George Knight, das anotações do livro banalizando e 
justificando os erros, no prefácio reconhece que o livro mudou a 
visão do adventismo do que hoje chamaríamos de pós-
lapsarianismo para pré-lapsarianismo. Ou seja, a igreja antes de 
1957 cria que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa 
Adão depois da queda (mas sem a corrupção e más propensões). 
O próprio pr. Ted Wilson acredita nisso. Pois senão Jesus seria 
como um professor de natação usando pé de pato enquanto seus 
alunos não. Não poderia ser nosso legítimo exemplo. 
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Está escondida no apêndice e o evangélico provavelmente não vai 
descobrir? Mas o problema é que os adventistas descobriram e 
isso fortaleceu a mão de Desmond Ford e outros. O próprio fato 
de a Divisão Sul-Americana ter publicado o livro mostra que 
abraçou o pré-lapsarianismo veementemente. 
 



   Congresso MV – Os Erros de QSD e a Carta a Baker – Daniel Silveira Abril 2015 

http://www.congressomv.org/baker           Página 15 

Vejamos o que está escondido no apêndice: 
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Área 3: Quando a Expiação (Salvação) foi Concluída 
 
A Sra. White diz que em 1844 começou a expiação final (PE 
253.1), e isso é a própria raiz da identidade adventista. Para os 
evangélicos isso é heresia, e os autores de QSD se empenharam 
em jogar panos quentes, dizendo que na verdade a cruz foi tudo, 
depois foi só aplicar os méritos da salvação na cruz. Pode parecer 
semântica (mera questão de palavras), mas o fato é que a 
impressão geral do livro é exaltar a cruz e minimizar a expiação 
final de 1844. Daí que se inspiraram jargões como: "Jesus é tudo" 
e outros. É verdade que Jesus é nosso Salador e a Ele toda 
honra, mas isso não deve ser em detrimento do nosso significado 
profético. Quando que você ouviu a última vez um sermão sobre 
as 2300 tardes e manhãs ou algo da natureza? Você vê como 
este livro ajudou a nos aproximar dos evangélicos em vez de 
sairmos de Babilônia rumo a Canaã? 
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Área 4: Definição de Pecado Como já explicado na introdução à 
área 2, os evangélicos crêem que pecado é um estado, não ação 
ou decisão. Sra. White diz que a única definição de pecado é 
transgressão da lei (FO 50.1) algo ativo. É outra vez a luz menor 
servindo como lanterninha para ajudar a encontrar o interruptor do 
farol, a luz maior. Mas este livro traz a noção de ambos, tanto 
ação como estado. Daí que vêm expressões como: "vamos 
continuar pecando até a volta de Cristo" e taxando os que 
discordam como perfeccionistas. Herdamos natureza pecaminosa 
e morte de Adão, mas isso não é pecado. Jesus também veio com 
natureza pecaminosa (MS 181), mas sem ter cometido pecado. 
 
 

 
 



   Congresso MV – Os Erros de QSD e a Carta a Baker – Daniel Silveira Abril 2015 

http://www.congressomv.org/baker           Página 22 

 
 

Não "somos" mas o 
Ef 2:3 diz "éramos". 
Isso se chama fazer 
violência ao texto. E 
tem mais: "por 
natureza" não é 
sinônimo de "inato", 
ver uso da palavra 
em Romanos 2:27 
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MR N. 1002 - Carta a Baker (‘padeiro’ em inglês) 1 
 

 
Baker, com dez anos de idade, se afiliou à igreja adventista do 
sétimo dia com seus pais. Aos 24 anos ele foi empregado pela 
Pacific Press e cinco anos mais tarde ele foi enviado à Austrália 
para trabalhar na obra de publicações. Depois de alguns anos ele 
foi transferido para trabalhar no evangelismo. Em 1895, Ellen 
White escreveu este importante testemunho de 19 páginas para 
ele, ele estava trabalhando na Tasmânia. Dois anos mais tarde ele 
se tornou o presidente da Associação da Nova Wales do Sul, com 
W.C.White como vice-presidente. De 1893 para frente, W.C.White 
estava se correspondendo com Baker normalmente, como com 
qualquer obreiro responsável. Ele morreu em 1933.  
    Aparentemente ele tirou bom proveito da carta de 1895. Dois 
anos depois de recebe-la, Ellen White o cita como um obreiro 
discreto e valoroso. Em 1900 ela aconselhou a um jovem obreiro a 
pedir conselho dele, ele fez a seguinte recomendação acerca de 
Baker: ele é "firme ao princípio como o aço". 
   
     Querido Irmão e Irmã Baker: Na sessão da noite eu estava 
conversando com você. Eu tinha uma mensagem para você, e 
estava apresentando aquela mensagem. Você foi subjugado 
[derrotado] e sentindo-se desanimado. Eu disse a você, Deus 
consentiu [tem-me licitado] que eu fale com o Irmão e a Irmã Baker. 
Vocês estão considerando vosso trabalho como quase um 
fracasso, mas se uma alma adere logo à verdade, e persevera até 
o fim, vosso trabalho não pode ser considerado um fracasso. Se 
uma mãe for convertida de sua infidelidade para obediência, 
vocês podem alegrar-se. A mãe que prossegue em conhecer a 
vontade de Deus, ensinará suas crianças a seguir os passos dela. 
A promessa é para os pais, as mães e para as suas crianças. 
(Atos 2:39). Estas queridas crianças receberam de Adão uma 
herança de desobediência, de culpa e de morte. Deus deu Jesus 
Cristo ao mundo, e Sua obra foi restaurar para o mundo a imagem 
moral de Deus no homem, e reformar o caráter.     
       A verdade deverá ser proclamada em todos os lugares, e os 
agentes humanos deverão ser colaboradores com Cristo, 
construindo um muro de proteção para as crianças, e barrando, 
até onde for possível, a forte corrente do mal. Os pais, que estão 
completamente convertidos, buscarão a salvação de suas 
crianças, treinando-as a ser filhos e filhas de Deus. Fazendo este 
trabalho com sabedoria, eles são colaboradores de Deus. A 
responsabilidade dos pais é grande, e um pai e uma mãe 
convertidos fazem Satanás tremer, porque ele vê que perderá as 
crianças deles de debaixo do seu controle. Os filhos de pais 
cristãos são colocadas em seus braços com a orientação divina: 
"Tomem estas crianças e treinem-nas para Mim". Dêem especial 
atenção a estes moços e cerquem-nos com sagradas influências; 
ensinem o pai e a mãe, como também as crianças, a não deixar 
nenhuma palavra severa proceder de seus lábios, mas deixar que 
as preciosas  lições de Jesus sejam dadas da criancice à infância, 
e de infância à mocidade. A influência do exemplo Cristão os 
cercará como uma atmosfera santa. As palavras que caem dos 

                                                
Tradução: Olvide Zanella exceto três parágrafos de tradução da CPB.  
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lábios, o ouvido as ouve e o coração as recebe para o bem ou 
para o mal. Os pais têm um trabalho solene e responsável, pois a 
sábia administração dos primeiros anos forma o vigamento 
[estrutura] dos caracteres das crianças.   
    Meu irmão e minha irmã, vocês podem ajudar os pais a educar 
e a treinar suas famílias. Pelos sinceros [zelosos, intensos] apelos 
de vocês, mostrem-lhes que eles podem ilustrar ao mundo o 
poder e a influência de uma família bem ordenada, bem-
disciplinada. Através da influência cristã na casa se manifestará 
ao mundo que a maior quantia de bem pode ser feito pelo 
exemplo paterno santificado, e pelo treinamento religioso.     
     Deus não vos julgará pela quantia de sucesso manifestada em 
vossos esforços. É-me permitido lhes falar que vossa fé deve ser 
mantida reavivada e firme, e aumentando constantemente. 
Quando vocês vêem que esses que têm ouvidos não ouvirão, e 
que esses que são inteligentes não entenderão, depois de terem 
feito o vosso melhor, passem para regiões além, e deixem o 
resultado com Deus. Mas não deixem a vossa fé falhar.     
     Estamos soando ao mundo a última mensagem de 
advertência. Somos  colaboradores de Deus, e vivendo e 
trabalhando entre as cenas finais da história deste mundo. Dos 
vigias de Deus o mundo deve ouvir a verdade para este tempo. 
Ele, que ordenou que a luz brilhasse na escuridão, emitiu a ordem 
a nós: Deixem a vossa luz brilhar perante Mim. Vão adiante como 
uma lâmpada que alumia. Difundam a luz. Cada período de 
cumprimento de história profética é uma preparação para a luz 
avançada que progredirá em cada período. Como a profecia vai 
para um fim, haverá um todo perfeito.    
     Deus requer que nós demos a mais completa energia da alma 
para o trabalho. Nenhum que ouve e recebe a verdade deve 
recusar-se a brilhar. Vós sois a luz do mundo. Acenda sua vela no 
altar divino, e difunda a luz. A pergunta é feita: Qual será o fim 
destas coisas? Cristo verá do trabalho de Sua alma e ficará 
satisfeito. [Apocalipse 19:5-8, citado.]     
     Poderia haver alguma melhoria feita em sua entrega. Cultive 
seriedade e certeza aos se dirigir às pessoas. Seu assunto pode 
ser excelente, e o que as pessoas precisam, mas você faria bem 
em entrosar uma certeza com as solicitações persuasivas. [1 João 
1.5-8, citado.]     
     Há necessidade de decidido esforço pessoal para alcançar as 
pessoas nas suas casas. Apresente um claro "Assim diz o 
Senhor" com autoridade e exalte a sabedoria de Deus na Palavra 
escrita. Levem as pessoas à uma decisão; mantenham a voz da 
Bíblia sempre perante elas. Digam-lhes vocês falam o que 
conhecem, e testemunham o que é verdade, porque Deus o falou. 
Que a vossa pregação seja curta e ao ponto, e então, no devido 
tempo, apelem para uma decisão. Não apresentem a verdade de 
uma maneira formal, mas deixem que o coração seja vitalizado 
pelo Espírito de Deus, e deixem que as vossas palavras sejam 
faladas com tal certeza que aqueles que ouvem possam saber 
que a verdade é uma realidade para vocês.    
     Vossa maneira pode ser educada, e vossas palavras podem 
ser daquele caráter que  expressarão as palavras de Pedro: 
"Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente 
inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da 
Sua majestade." (2 Pedro 1.16). Com muito mais segurança, 
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podeis anunciar a mensagem da verdade de Deus. Aqueles que 
acreditam na sagrada verdade eterna, devem pôr sua alma inteira 
nos seus esforços. Nós devemos ser movidos ao mesmo coração 
à medida que vemos o cumprimento da profecia nas cenas finais 
da história deste mundo. Como a nossa visão se estende até mais 
distante nas glórias eternas, a vinda de Cristo com poder e grande 
glória, e as cenas do grande dia de julgamento, nós não 
deveríamos permanecer quietos e impassíveis [indiferentes]. "Vi 
também os mortos ..." diz João, "postos diante de Deus; e os 
livros foram abertos: e outro livro foi aberto, que é o livro de vida: e 
o mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que 
se achava escrito nos livros."     
     Depois de um curto discurso [palestra, sermão], mantenham 
claro que vocês podem dar um estudo bíblico sobre os pontos da 
palestra. Vão direto aos corações de seus ouvintes, estimulando-
os a lhes apresentarem suas dificuldades [pontos difíceis] a vós, e 
que podeis explicar as partes das Escrituras que eles não 
compreendem. Lancem fora toda aparência de apatia, e levem as 
pessoas a pensar que há vida ou morte nestas solenes perguntas, 
de acordo como elas as receberem ou as rejeitarem. Como vós 
apresentais uma probante verdade, perguntem freqüentemente, 
quem está agora disposto, como elas ouviram [compreenderam] as 
palavras de Deus, mostrando o dever delas de consagrar seus 
corações e mentes, com todas as suas afeições a Cristo Jesus. 
"Quem não é Comigo, é contra Mim.” À medida que Deus expõe 
perante nós as excitantes cenas a serem ordenadas no último 
grande conflito, podemos nós contemplá-las sem entusiasmo, 
ardor e zelo contagiosos [cativantes], sabendo que anjos celestes 
estão ao nosso lado?    
     Aproximem-se das pessoas; penetrem nas famílias quando 
puderem; não esperem as pessoas irem à procura do pastor. 
Guardem convosco a confiança e segurança de fé que evidencia 
que vós não estais confiando em fábulas, mas num claro "Assim 
diz o Senhor".    
     Tenha cuidado, extremo cuidado, ao se demorar sobre a 
natureza humana de Cristo. Não O apresente perante as pessoas 
como um homem com propensões para o pecado. Ele é o 
segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro e 
sem pecado, sem mácula de pecado sobre si; ele era à imagem 
de Deus. Poderia cair, e de fato caiu ao transgredir. Devido ao 
pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para a 
desobediência. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. 
Ele tomou sobre Si a natureza humana e foi tentado em todos os 
pontos em que o homem é tentado. Ele poderia ter pecado; 
poderia ter caído, mas nem por um momento houve nEle uma 
propensão má. Ele foi assaltado por tentações no deserto como 
Adão foi assaltado por tentações no Éden. 
      Irmão Baker, evite toda questão relativa à humanidade de 
Cristo que esteja sujeita a ser mal entendida. A verdade e a 
suposição estão muito próximas uma da outra. Ao tratar da 
humanidade de Cristo, você deve vigiar ao máximo cada 
afirmação, para que suas palavras não sejam interpretadas como 
se significassem mais do que sugerem, e assim você perca ou 
anuvie a clara concepção de Sua humanidade combinada com a 
divindade. Seu nascimento foi um milagre de Deus, pois o anjo 
disse: “Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem 

Qualquer pós-lapsariano crê nisso. 
Tem que haver alguma doutrina 
diferente aí. O adocionismo prega que 
ao nascer, Jesus não era o Filho de 
Deus, que nasceu de uma mulher de 
maneira igual a todos os homens. 
Ainda que possa ter nascido de uma 
virgem, este feito não havia tido 
nenhum significado teológico. Nasceu 
como filho de homem, não como Filho 
de Deus. 
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chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado 
Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, Lhe dará o trono de Davi, Seu 
pai; Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o Seu 
reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, 
pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o 
anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te 
envolverá com a Sua sombra; por isso, também o Ente santo que 
há de nascer será chamado Filho de Deus” (Lc 1:31-35). 
     Estas palavras não se referem a nenhum ser humano, exceto o 
Filho do infinito Deus. Nunca, de nenhuma forma, deixe sobre a 
mente humana a mais leve impressão de que repousou sobre 
Cristo qualquer mácula de corrupção ou inclinação para a 
corrupção, ou de que Ele de algum modo tenha cedido à 
corrupção. Ele foi tentado em todos os pontos como o homem é 
tentado, mas é chamado de “Ente santo”. É um mistério sem 
explicação para os mortais o fato de que Cristo pudesse ser 
tentado em todos os pontos como nós o somos e, ainda assim, 
ser sem pecado. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre 
permanecerá um mistério. As coisas reveladas nos pertencem, a 
nós e a nossos filhos, mas que todo ser humano esteja alerta 
contra o tornar Cristo totalmente humano, como um de nós; pois 
isso não pode ser. Não nos é necessário saber o momento exato 
em que a humanidade se combinou com a divindade. Devemos 
conservar nossos pés sobre a Rocha, Cristo Jesus, como sendo 
Deus revelado na humanidade (os últimos três parágrafos estão 
no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, v. 5, p. 1260, 
1261).    
     Percebo que há perigo na abordagem de assuntos que tratem 
da humanidade do Filho do Deus Infinito. Ele humilhou-Se a Si 
mesmo quando viu que tinha tomado a forma humana, e que 
poderia compreender a força de todas as tentações pelas quais o 
homem é assediado.      

O primeiro Adão caiu; o segundo Adão apegou-Se firmemente 
à mão de Deus e à Sua Palavra nas mais probantes 
circunstâncias, e Sua fé na bondade, misericórdia e amor do Pai 
não oscilou em momento algum. 'Está escrito' foi Sua arma de 
resistência, e essa é a espada do Espírito que todo ser humano 
deve usar. 'Já não falarei muito convosco; por que se aproxima o 
príncipe deste mundo, e nada tem em Mim' (João 14.30). - nada 
que seja suscetível à tentação. Em nenhuma ocasião houve 
reação favorável às suas múltiplas tentações. Nenhuma vez Cristo 
pisou no terreno de Satanás, para não lhe dar qualquer vantagem. 
Satanás nada encontrou nEle que encorajasse seus avanços. 

Como professores precisamos entender que o objetivo e 
ensino de nosso Senhor era simplificar ao máximo a Sua 
instrução, a natureza e a necessidade da excelência moral de 
caráter que Deus, através de Seu Filho, fizera toda a provisão 
para que os agentes humanos obtivessem, a fim de serem 
colaboradores unidos com Jesus Cristo. Isto Deus requer, e com 
esta finalidade devem trabalhar os ministros do evangelho, nos 
dois sentidos: na educação do povo e no ministério da palavra. 

Há muitas perguntas sobre isto não são necessárias para a 
perfeição da fé. Não temos tempo para seu estudo. Muitas coisas 
estão acima da finita compreensão. Há verdades que devem ser 
recebidas não dentro do alcance de nossa razão, e não para nós 
explicar. A revelação as apresenta a nós para serem recebidas 
implicitamente como as palavras de um Deus infinito. Enquanto 

O que hoje se conhece como pós-
lapsarianismo endossa a humilhação de 
Cristo, em não somente assumir a natureza 
humana, mas pior, a pecaminosa. Assim, 
esse conselho não faria sentido se dirigido 
a um pós-lapsariano.  
Mas o adocionismo prega que Jesus 
nasceu como um simples mortal de junção 
de homem e mulher. Quando foi concebido 
não teria havido humilhação. Aí esta 
explicação faz sentido. Baker, cuidado, ele 
se humilhou a si mesmo, desceu.   

Repare que esta frase, logo após a 
afirmação categórica sobre a humanidade, 
não faria muito sentido se não fosse para 
alguém em perigo de enveredar para o 
adocianismo. 
 

Ou seja, não nasceu de homem e mulher, 
Baker. 

Como um de nós, nascido de homem e 
mulher. Como sabemos que é nesse 
sentido? Veja a próxima frase, o contexto é 
a concepção.  
 
Conceito adocionista: Jesus não era o Filho 
de Deus durante a primeira fase de Sua 
existência terrena. Era um ser humano 
normal com conceitos de pureza e 
santidade muito elevados, pelos quais lutou 
heroicamente, mas não foi divino em 
nenhum sentido. Durante esta fase de Sua 
existência, posto que era completa e 
exclusivamente humano, devia possuir as 
mesmas tendências ao pecado e manchas 
de corrupção que todos os humanos 
possuem. Pode ter sido vencido pela 
tentação e inclusive pode ter pecado. Mas 
nenhuma destas coisas, em vista de sua 
contínua e heróica luta para alcançar a 
santidade, O tinham desqualificado para 
converter-Se no Filho adotivo de Deus ao 
culminar Seu progresso espiritual. Paulo de 
Samosata o expressou desta maneira: 
‘Maria não deu à luz a Palavra, porque 
Maria não existia desde a eternidade. 
Senão que ela deu à luz a um homem do 
mesmo nível que nós.’ [Newman, Albert 
Henry, A Manual of Church Hitory, vol. 2, 
pág. 19?] 
 

O adocionismo prega que Jesus, como 
qualquer criança e jovem, pecou, antes de 
sua unção ou batismo.  Esta interessante 
expressão, ‘em nenhuma ocasião, parecia 
indicar que Ellen White se retraía de horror 
ao conhecer a posição dos adocianistas. 
Talvez eles pudessem contemplar 
serenamente a possibilidade de que 
houvera propensões perversas 
[cultivadas][9], corrupção e algum pecado 
na vida de Cristo, mas ela não podia 
conceber semelhante conceito. Esta 
parecia ser sua maior preocupação na carta 
ao Pr. Baker. Na carta ela reitera um total 
de dez vezes que Cristo não pecou, 
excluindo cuidadosamente a possibilidade 
de sequer uma única ocasião em que Cristo 
houvesse cedido a tentação. 
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todo engenhoso inquiridor deva pesquisar a verdade que como é 
em Jesus, há coisas ainda não simplificadas, declarações que as 
mentes humanas não podem alcançar e compreender-lhes as 
razões, sem ser passível de [sujeito a] fazer cálculos e explicações 
humanos, que não  demonstrarão ser um sabor de vida para vida. 

Mas toda verdade, que é essencial para nós a introduzirmos 
em nossa vida prática, que interessa à salvação da alma, está 
tornada muito clara e positiva. A pergunta formulada a Cristo pelo 
doutor da lei, foi retornada para que ele a respondesse; para que 
Cristo conhecesse que a lei era compreendida por ele (doutor da 
lei). "Ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês?" Às claras 
declarações bíblicas do doutor da lei, Cristo disse, "Respondeste 
bem: faze isto e viverás." À sua pergunta, "Quem é o meu 
próximo?" Cristo respondeu através da parábola do bom 
Samaritano. 

Cristo revelou aos Seus ouvintes a deficiência deles em 
cumprir a lei de Deus. Para eles o amor-próprio era supremo. 
Estes mesmos princípios Cristo tinha falado a Moisés da nuvem: 
"E amarás o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todas as tuas forças. Guardarás diligentemente os 
mandamentos do Senhor, teu Deus, e Seus testemunhos, e Seus 
estatutos, que Ele te ordenou. E será nossa justiça, se nós 
observarmos para cumprir todos estes mandamentos perante o 
Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou.” 

Isto corresponde com a instrução dada à multidão em resposta 
à pergunta do doutor da lei, "O que deverei fazer para herdar a 
vida eterna?" A mesma resposta foi dada ao jovem rico que fez 
uma pergunta semelhante, "Bom Mestre, o que deverei fazer para 
herdar vida eterna? E Ele lhe disse . . . Se queres entrar na vida, 
guarde os mandamentos". Citando os preceitos de Jehová Ele 
mostrou que referia-Se aos dez santos preceitos. 

O jovem reivindicou ter guardado todos aqueles, e perguntou, 
"o que me falta ainda?" Então Jesus indicou-lhe os deveres que 
ele não tinha cumprido, os quais a lei de Deus claramente 
especificava – amar Deus supremamente, e o seu próximo como 
a si próprio [espontaneamente, nt]." Jesus lhe disse: "Se queres ser 
perfeito, vá e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um 
tesouro no céu: e vem, siga-Me. Mas quando o jovem ouviu 
aquela declaração, foi embora triste; porque tinha grandes 
posses". Este homem amou suas posses mais do que a Deus e o 
Seu serviço e mais que as almas de seus próximos. As riquezas 
eram o ídolo dele. 

Então não deixem ninguém dizer que não há nenhuma 
condição para a salvação. Há decididas condições, e todos estão 
postos à estrênua [ativa] tarefa de diligentemente indagar e 
procurar a verdade da palavra de Deus. Ao perigo de nossas 
almas temos que saber as condições prescritas, dadas por Ele 
que deu Sua própria vida para nos salvar de ruína. Nós 
certamente estaremos perdidos se flutuarmos junto com a 
corrente do mundo, recebendo dizeres de homens. Por nosso 
amor egoísta de facilidade e por nossa indolência arriscamos as 
nossas almas e as almas de outros. Devemos buscar 
zelosamente [sincera, seria, energicamente] para saber o que disse 
o Senhor. 

Afirmações humanas, até mesmo de sacerdotes e dirigentes, 
não ajudarão o meu caso. Eu tenho que saber que condições são 
impostas a mim, a fim de que eu possa cooperar com Deus na 
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salvação de minha própria alma. Eu não posso satisfazer as 
reivindicações de Deus sobre mim como Seu agente humano, 
conhecendo as idéias e opiniões de até mesmo professores de 
doutrinas, a menos que eles se harmonizem com a voz de Deus. 
"O que diz a lei? Como lês"? é a pergunta do maior de todos os 
mestres.  

A opinião popular do que disseram os Pais não ajudará o meu 
caso. Meu trabalho, determinado por Deus, é saber e entender a 
Sua vontade por mim mesmo. Por intermédio da meditação, do 
estudo com oração, tenho que [devo] buscar conhecer por mim 
mesmo o verdadeiro significado das Escrituras. Nós deveríamos 
diariamente agradecer a Deus que não somos deixados às 
tradições humanas e às afirmações feitas por homens [artificiais]. 
Não podemos estar seguros confiando a qualquer outra palavra 
salvo "Está escrito". Não podemos flutuar com a corrente; não 
podemos construir nossa fé sobre qualquer teoria humana, para 
não estarmos debaixo de condenação como os judeus. "Vocês  
ensinam como doutrina os mandamentos de homens," Cristo 
disse-lhes. E esta declaração está feita decididamente clara a nós 
nestes últimos dias. 

Na observância do domingo os mandamentos de homens são 
feitos supremos. A autoridade humana e as pretensões da igreja 
foram feitas como a palavra de Deus, para a qual tudo têm que se 
curvar. Se nós deveríamos fazer isto, seríamos colaboradores 
unidos com o homem do pecado, que pensou em mudar os 
tempos e a leis, e que se exaltou acima de Deus e acima de tudo 
o que está escrito na palavra de Deus. 

Todos os que terão o selo do Deus vivo, devem ser os 
colaboradores unidos a Deus para reparar a brecha que foi feita 
na lei de Deus pelo homem de pecado, e para erguer o 
fundamento de muitas gerações. "Vós sois colaboradores unidos 
a Deus. Eles desviarão seus pés de pisotear a lei de Deus, e por 
preceito e exemplo desviar os pés de muitos outros do caminho 
da desobediência. Eles conservarão o santo Sábado de 
contaminá-lo; eles chamarão o santo Sábado uma delícia, o santo 
do Senhor, honrado, e o honrarão, não seguindo os seus próprios 
caminhos, nem procurando seu próprio prazer, nem falando as 
suas próprias palavras." Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei 
cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança 
de teu pai Jacó; porque a boca do Senhor o disse". 

Estamos vivendo em tempos perigosos, e precisamos daquela 
graça que nos fará valorosos na luta, vencendo os exércitos dos 
estrangeiros. Querido Irmão, precisas de mais fé, de mais 
coragem e de decisão em seus trabalhos. Precisas de mais 
empurrão e de menos timidez. Já te encontrarás com a decepção 
[desapontamento] a menos que avances com determinação. Não 
deves falhar nem tem que te desencorajares. Precisas em todo 
lugar estudar a situação. Leia menos, e faças mais serviço real. 
Circule, e pratique a verdade que conheces. Nossa luta [guerra] é 
agressiva. Vossos esforços são muito dóceis [mansos];  precisas 
de mais força [energia] em teus trabalhos, além disto serás 
desapontado em teus resultados. Há tempo que deves fazer uma 
mudança [alteração] contra o inimigo. Tens que estudar métodos e 
modos de alcançar as pessoas. Vá direto a elas e fale com elas. 
Estude tato, como poderias alcançá-los: e determine que não 
falharás nem te desencorajarás. 

"Pais" é um termo que, quando 
maiúsculo, é entendido como se 
referindo aos Pais da igreja" Colin 
Standish em sua palestra no 
aniversário de 50 anos de QSD, p. 
40. http://qod.andrews.edu/ 
downloads.html 
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Deus diariamente te ajuda para lançar tua desamparada alma 
sobre Jesus Cristo Fale a verdade não num estilo vacilante, 
parado; mas fale-a com coragem e segurança e com o espírito do 
Espírito Santo que repousa sobre você. Deixe que as pessoas 
entendam que tens uma mensagem que significa vida, vida eterna 
para elas, se elas a aceitam. Se qualquer assunto deveria 
entusiasmar a alma, é a proclamação da última mensagem de 
misericórdia a um mundo a perecer. Mas se elas rejeitam esta 
mensagem, ela será para elas um cheiro de morte para morte. 
Então há necessidade de trabalhar diligentemente, para que teus 
trabalhos não sejam em vão. Oh que tu possas perceber isto, e 
que tu urjas a verdade na consciência com o poder de Deus. Dê 
força as tuas palavras, e faça a verdade parecer essencial às suas 
mentes educadas. Por favor faça do teu trabalho um assunto de 
fervorosa oração que possa ser aprovado Deus, e que possa ser 
um próspero obreiro em Sua vinha. 

Tuas idéias são completamente muito estreitas [acanhadas], 
muito amarradas [limitadas];  precisa alargá-las e ampliá-las. Não 
eduques tua mente para ver longe fora, assim fazendo que os 
assuntos com os quais está tratando de pequena [pouca, 
insuficiente] conseqüência para chamar atenção imediata. Leve 
seus ouvintes contigo. Podes mudar tua maneira de trabalhar;  
podes colocar energia e profundo interesse em teu assunto. 
Podes permitir que o Espírito Santo trabalhe o homem. Podes 
suportar responsabilidades que estás inclinado a negligenciar. 

Por favor leia e aplique muito fervorosa e profundamente, para 
teu próprio benefício, as seguintes Escrituras. [Filipenses 1.25-28, 
citado.]. 

Quando um obreiro for colocado em uma certa porção da vinha 
do Senhor, seu trabalho é determinado a ele como um 
colaborador fiel unido a Deus trabalhar aquela vinha. Não é para 
ele esperar que se lhe seja dito a cada ponto por mentes humanas 
o que ele deve fazer, mas deve planejar sua atividade para 
trabalhar onde quer que ele for necessário. Deus deu-te poder 
mental para usar. Os desejos dos crentes e as necessidades de 
incrédulos são para serem estudados cuidadosamente e teus 
trabalhos são para satisfazer as necessidades deles. Deves 
indagar o que deves fazer a Deus e não a qualquer homem vivo. 
És um servo do Deus vivo, e não um servo de qualquer homem. 
Não podes fazer o trabalho de Deus inteligentemente e ser a 
sombra dos pensamentos e das orientações de outro homem. 
Você está debaixo de Deus. 

Quando um ministro é designado para um determinado 
trabalho, ele não deve considerar que tem que perguntar ao 
presidente da Associação quantos dias que ele deverá trabalhar 
em uma certa localidade, mas ele deve buscar sabedoria dAquele 
que designou-lhe seu trabalho, Um que prometeu dar sabedoria e 
infalível julgamento, Quem dá liberalmente e não o lança no rosto 
[impropera]. Ele deve considerar cuidadosamente toda parte da 
vinha aquinhoada [repartida] a ele, e discernir pela graça dada o 
que ele deverá fazer, e o que ele não deverá fazer. Circunstâncias 
surgirão, as quais, se cuidadosamente estudadas, com humildade 
e fé, buscando sabedoria de Deus, tornar-te-ão um trabalhador 
[obreiro] sábio e próspero [Efésios 1.17, 19, citado.] Leia este 
capítulo inteiro, meu irmão. A oração de Paulo era para os Efésios 
a fim de que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 
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glória, lhes desse o espírito de sabedoria e revelação no 
conhecimento dEle. [Efésios 1.19; 2.4-6, citado]. 

Este é, e foi, teu privilégio, e o privilégio de todo pastor do 
rebanho. Como pastor é para ir atrás da ovelha perdida, não é 
para ter meramente [somente] um interesse casual, mas uma 
fervorosa agonia [labuta] pelas almas. Isto apela por mais zelosa 
procura, mais do que sinceras orações em busca de Deus, a fim 
de que possamos conhecê-LO e possamos conhecer o poder de 
Sua graça. "Que nas eras vindouras Ele possa mostrar as 
excelentes riquezas de Sua graça em Sua bondade conosco, 
através de Cristo Jesus". 

Nossa história religiosa não deveria ser nenhum lugar dócil e 
comum, mas uma experiência marcada pela graça e decidido 
trabalho do poder de Deus com nossos esforços. Por favor leia 
Efésios 3.7-21. Leia cuidadosamente e com oração; porque isto é 
para você, e para mim, e para todo ministro em toda Associação, 
se eles foram ou não foram formalmente ordenados  ao trabalho. 

Tenha em mente que nenhum homem vivo pode determinar o 
trabalho preciso, ou dificultar [amarrar] o trabalho de um homem 
que está no serviço de Deus. Ninguém pode prescrever os dias, 
as semanas que aquele deveria permanecer em uma certa 
localidade antes de mudar-se para outro lugar. As circunstâncias 
têm que amoldar os trabalhos do ministro de Deus, e se ele 
buscar a Deus, ele compreenderá que o seu trabalho abraça toda 
[cada] parte da vinha do Senhor, ambos o que está perto e o que 
está longe fora. O trabalhador [obreiro] não deve limitar [confinar] 
seu trabalho a uma medida especificada. Ele não tem que ter 
nenhum limite circunscrito, mas estender seus trabalhos sempre 
onde demanda a necessidade. Deus é o seu co-obreiro; deveria 
buscar sabedoria e deliberação dEle a todo passo, e não 
depender de conselho humano. 

A obra tem sido grandemente impedida em muitos campos 
porque os trabalhadores pedem conselho desses que não estão 
trabalhando no campo, e que não vêem e não sentem a demanda, 
e então não podem entender a situação tão bem como o que está 
no local. 

Vossos trabalhos, Irmão Baker, precisam ser melhorados para 
obter êxito. Tu evitas responsabilidades. Onde há uma variedade 
de talento engajado no trabalho tua deficiência é provida melhor, 
de forma que o desejo em ti de não ser tão claramente 
reconhecido, mas no campo onde tu e Irmão Teasdale eram os 
únicos trabalhadores, tu deverias ter utilizado toda parte de teu ser 
para fazer um todo completo, e dado lições práticas ao Irmão 
Teasdale. Uma parte da vinha moral foi designada a ti. O campo 
inteiro na Tasmânia estava debaixo de tua supervisão, e em 
necessidade de teu mais enérgico [fervoroso] trabalho. Poderias ter 
conectado com crentes na verdade junto com Hobart e Bismarck, 
e dispor teus planos perante eles, solicitando suas sugestões. 
Pôdes, e deves, em todo lugar pedir conselhos e dar conselhos 
muito mais graciosamente, até mesmo se obtiveres apenas um 
pequeno esclarecimento. 

Nossos trabalhadores não podem ser super-moderados e 
super-acomodados [aposentados]. Eles têm que falar na época e 
fora da época, buscando o relacionamento daqueles não da 
verdade. [Efésios 5.1, 2, 8-10, citados.] Este é nosso trabalho 
individual. Ninguém pode fazer isto para nós. Houve um tipo de 
educação que conduziu homens a serem ensinados e conduzidos 
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por Deus. O homem olhou mais alto que o homem, que não tem 
nenhuma sabedoria maior que ele próprio a menos que 
humildemente a busque de Deus, que é nossa Luz e nosso 
Conselheiro, e que excede grande recompensa. 

Não deixes que nenhum homem se torne a sombra de outro 
homem. A promessa é, "Peça a Deus" e se apresentares as 
credenciais divinas, Ele ouvirá a tua petição. Pedindo conselho de 
homens em grande parte rouba a alguém daquela experiência que 
ele pode e sempre deveria obter por si próprio com Deus. Se 
qualquer homem carece de sabedoria, deveria pedi-la de algum 
outro homem? Não. "Peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, 
e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida." [Tiago 1.5]. 

Eu te aponto a Jesus. Erga-te no poder moral em Deus. Não 
estás fazendo serviço para homem, mas para Deus, que deverá 
abençoar-te. Como nos consultamos mutuamente e comparamos 
as idéias, todas nossas proposições devem ser consideradas 
completamente, francamente discutidas, e aceitas; mas um 
homem é apenas uma parte do grande todo, e ele não é para ser 
a mente e julgamento para o corpo inteiro de crentes. Nossa 
grande fraqueza está em colocar homens onde Deus deveria 
estar, para ser observado e confiado. O que são estes homens? 
Apenas canas confusas, a menos que eles colocassem sua 
confiança e segurança onde é vosso privilégio colocar a vossa 
confiança e a vossa dependência. Por que a admoestação é dada, 
"não confie no homem, nem faça da carne o seu braço"? Pela 
mesma razão que os homens falharam num tempo quando era-
lhes necessário estar completamente fechados dentro com Deus, 
caminhando com temor e tremendo diante dEle, fiéis como a 
bússola ao polo. 

Há perigo, grande perigo de todos os homens enganarem-se a 
si próprios. Há certas circunstâncias quando Satanás 
espertamente e com talento astuto, trabalha para impedir a causa 
de Deus. Alguma influência não procedente do trono de Deus se 
introduzirá. Tendências inatas e cultivadas são nutridas onde 
Satanás encontra uma chance para incitar e fortalecer. Se não 
discernidas pelo possuidor, estas conduzirão a um 
desenvolvimento de fraqueza. Quando um homem não está 
seguindo firmemente a Luz de Vida, ele não saberá no que 
tropeçou. 

Os homens precisam manter as suas próprias almas no amor 
de Deus, do contrário falharão em ensinar aos outros estas 
preciosas lições, e provarão a inutilidade e o poder de formar um 
caráter segundo a semelhança divina. Grande aprendizagem e 
talento não farão um homem suficiente para uma posição 
responsável que o tornará um sábio trabalhador mestre, a menos 
que ele seja proporcionalmente equilibrado por um caráter 
simétrico, e tornando Jesus seu Guia divino, não confiando em 
sua inteligência [esperteza] ou em seus talentos. Os homens nunca 
deveriam trocar o Guia divino por um guia terrestre que é apenas 
uma parte da grande teia de humanidade, como eles  próprios, 
finitos e falíveis. 

Achamos freqüentemente no caráter humano fortes contrastes 
de luz e trevas. A única segurança para os homens e mulheres 
para quem Deus deu a razão, é subjugar uma ambição que nasce, 
e eles mesmos sentirem a necessidade, como Maria, de escolher 
a melhor parte que nunca lhes será tirada; sentando-se aos pés 
de Jesus e aprendendo dEle a mansidão e a humildade de 
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coração; morrendo ao ego, a fim de que suas vidas possam estar 
escondidas com Cristo em Deus. 

Todos nós necessitamos e devemos ter a pura religião, não 
emprestada de outro, mas de Cristo Jesus, a fonte de toda a 
graça divina. Então honraremos a Deus olhando para Deus, 
confiando em Deus, e mantendo a verdade no coração puro e fiel, 
tendo aquela fé que opera por amor e purifica a alma. A verdade, 
quando praticada, é um guia. Cristo é a verdade. Temos que nos 
render apenas a Ele que é a verdade, e que só Ele pode dar ao 
coração preocupado segurança e paz. Para cada um da família 
humana, confiante, que se ostenta, ou que se desanima, Deus, o 
pesquisador  dos corações declara, que "Eu conheço as tuas 
obras". Deus diz, ‘conheço-o’. Pode haver hipocrisia de um lado 
ou decepção do outro. Deus vê e sabe. 

Meu querido Irmão e Sr. Baker, a quem eu amo no Senhor, 
Deus te guiará se tão somente confiares nEle. Ele deu-te todo 
encorajamento para fazer isto. Nossa mocidade não deve ser 
educada para fazer do homem finito a sua dependência. Os 
primeiros princípios de santidade, (inteireza), para Deus ainda 
estão para serem aprendidos. A vontade e o caminho de Deus 
deveriam ser feitos a nossa vontade e o nosso caminho. Não há 
uma regra para o suposto superior e outra para o inferior; uma 
maneira para o suposto grandioso, e outra para o mais humilde. 
Guardar os mandamentos de Deus significa mais do que estamos 
inclinados a supor. Desses que achariam paz está dito, "Eles 
guardarão o caminho do Senhor; então a paz e a santa alegria 
santa serão suas.— Ellen G. White, Carta 8, 1895. 
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Uma Análise da Carta a Baker [1] – Oliver Zanella 

  
Quais foram os problemas na experiência do Pr. W. L. H. Baker que 

deram origem à carta de conselhos escrita por Ellen White? 
Quanto aos conselhos profissionais e práticos, que ocupam a maior 

parte da carta, não devemos especular, já que ela – a Sra. White – 
escreveu ao Pr. Baker: ‘Estáveis abatidos e vos sentíeis desanimados ... 
Considerais vosso trabalho como um fracasso.’ Porém os intérpretes de 
Ellen White aparentemente pensaram que duas páginas e meia de 
conselhos cristológicos, dirigidos ao Pr. Baker, não incluíram uma 
declaração adequada ao problema, e se aventuraram a escrever uma 
em seu lugar. Se resumíssemos a declaração escrita por eles diria 
assim: ‘Você tem estado equivocado ao crer que Cristo veio à Terra na 
natureza humana do homem caído.’  

Proponho que este esforço, ainda que bem intencionado, foi 
totalmente desnecessário. Em meu parecer a declaração de Ellen White 
é suficientemente clara e satisfatória. Ela escreveu: ‘que todo o ser 
humano seja advertido contra a idéia de considerar Cristo completamente 
[totalmente] humano, como qualquer um de nós.’ A ênfase é minha. 

Procuremos analisar cabalmente esta  declaração, tendo cuidado de 
não misturar uma ‘eiségesis’ – nossa própria interpretação – com a 
‘exégesis’ – o significado das palavras da autora. Os seguintes pontos 
pareceram inquestionáveis: 

a.         O propósito da mensagem é admoestar. 
  
b.        A advertência, ainda que dirigida ao Pr. Baker, se estende a 
‘todo ser humano’. 
  
c.         O tema da advertência é cristologia, isto é, a doutrina de 
Cristo. 
  
d.        Os termos empregados não limitam a advertência à natureza 
humana nem à natureza divina de Cristo. A autora fala de Cristo 
em Sua totalidade, Cristo em Sua plenitude, em Sua inteireza, o 
Salvador divino-humano que tanto é Deus como homem. Isto é 
evidente nas palavras da oração, e seu contexto, que nos levam a 
sermos prudentes não seja que ‘assim você perca ou obscureça a clara 
percepção de Sua humanidade combinada com Sua divindade.’ A 
ênfase é minha. 
  
e.         O conteúdo específico da advertência é que tenhamos 
cuidado de não apresentar Cristo diante das pessoas como: 
                1 – Completamente humano, 
                2 – Como um de nós. 

Esta advertência vem imediatamente depois de umas declarações 
que sustentam que o nascimento de Cristo foi um milagre de Deus, e 
que a descrição bíblica de Cristo como o Filho de Deus não pode 
aplicar-se a nenhum ser humano senão a Cristo. 

É necessário que assinalemos que não tem cabimento para uma 
natureza divina em um Cristo que fosse completamente humano? 

É necessário que assinalemos que não há cabimento para uma 
natureza divina em um Cristo que em Sua grandiosidade fosse como 
um de nós? 

Por que temos dificuldade em nos dar-nos conta de que a 
advertência de Ellen White ao Pr. Baker era de que tivesse cuidado 
para que sua frisante ênfase na humanidade de Cristo não viesse a 
fazer com que seus ouvintes perdessem de vista a importante 
divindade de Cristo, e que chegassem à conclusão de que na vida de 
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Cristo pudesse ter havido pecado? (Não esqueçamos que esta 
advertência contém não menos de dez declarações afirmando que 
Cristo nunca pecou, nem sequer uma única vez). 

Vacilamos em aceitar o significado óbvio da advertência escrita 
porque não podemos aceitar que exista um cristão que creia que, na 
vida de Cristo, pudesse ter havido pecado? 

De fato, tem havido muitos cristãos que tem acreditado que, na 
vida de Cristo, pudesse ter havido pecado. Estes tem sido classificados 
geralmente em dois grupos:  

  
A.       Os chamados modernistas – este  termo faz tempo que está em 

desuso e tem sido substituído pelo termo mais geral: liberais – que 
surgiram em fins do século XIX e nos princípios do século XX. Eles 
ensinavam que os descobrimentos científicos tem comprovado que o 
registro bíblico do nascimento miraculoso de Cristo não tem 
fundamento, e viam a Cristo simplesmente como um grande e bom 
homem, não como o Filho de Deus. Eles não vacilaram em admitir a 
possibilidade de pecado na vida de Cristo – a menos que também 
negassem a realidade do pecado, como outros tem feito. Estas pessoas 
enfrentaram a vigorosa oposição dos líderes religiosos de seu tempo, 
assim como de outros cristãos conservadores. Eram classificados entre 
os piores inimigos de Cristo e do Evangelho. É difícil acreditar que o 
Pr. Baker tivesse continuado no ministério religioso se tivesse adotado 
as doutrinas dos modernistas. 

  
B.        Os Adocianistas [ou adocionistas] da igreja primitiva. Estes 

eram um número significativo de cristãos que criam que Cristo iniciou 
Sua vida terrestre como um ser completamente humano, como um de 
nós, mas que eventualmente foi adotado para converter-Se no Filho de 
Deus. Não pareciam preocupar-se muito pelo pecado que pudesse 
haver existido na vida de Cristo, anterior à Sua adoção. Suas opiniões 
encontram-se nos escritos dos Pais da igreja cristã, acerca dos quais 
Ellen White advertiu ao Pr. Baker. 

Minha análise da carta a Baker, ... tem-me levado à concluir que o 
adocianismo [ou adocionismo] é o erro contra o qual Ellen White 
advertiu ao Pr. Baker. Parece-me que a explicação que os intérpretes de 
Ellen White tem dado a esta carta é totalmente artificial e estranha, 
uma explicação que só pode ser o fruto de haver ignorado a clara 
declaração de Ellen White quanto ao problema. ... 
  

Arianismo [Arrianismo?] 
No início do século, todavia, ouviam-se algumas vozes entre nós 

que advogavam em diferentes maneiras por limitadas idéias acerca da 
divindade de Cristo.[2] Falando de forma geral, estes conceitos 
pertenciam ao que os teólogos tem denominado arianismo [arrianismo?], 
em homenagem a um sacerdote de Alexandria, chamado Ário [Árrio?], 
que, com muito vigor, defendeu opiniões similares nas grandes 
controvérsias cristológicas do século IV. [3] 

Segundo Ário [Árrio?] –  e aqueles que crêem em suas idéias – 
Cristo não havia coexistido com o Pai através de toda a eternidade, 
senão que foi criado pelo Pai em algum ponto do tempo antes da 
história do mundo. Cristo era visto como o maior e mais elevado dos 
seres criados por Deus. Por essa razão Ele não podia ser ‘o verdadeiro 
Deus’, senão uma forma de deidade inferior e menor.  

Ellen White não usou o termo técnico arianismo [arrianismo?], mas 
deixou a certeza da divindade eterna de Cristo em sua grande obra ‘O 
Desejado de Todas as Nações’, de tal forma que os erros cristológicos, 
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específicos do arianismo [arrianismo?], foram inequivocadamente 
refutados. Por exemplo: ‘Desde os dias da eternidade o Senhor Jesus Cristo 
era um com o Pai.’ (O Desejado de Todas as Nações, pág. 19).  

“O nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a idéia da presença eterna, 
fora reclamado como Seu pelo Rabi da Galiléia. Declarara-Se Aquele que tem 
existência própria.” (O Desejado de Todas as Nações, págs. 469-470). 
“Em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada..” (O Desejado 
de Todas as Nações, pág. 530). ... 

  
Adocianismo [ou adocionismo] 
De igual maneira, sem identificar o erro cristológico com seu termo 

específico, Ellen White achou ocasião para refutar os princípios do 
adocianismo, que diz que Cristo não era o Filho de Deus ao nascer nem 
durante a primeira parte de Sua vida terrena, senão que converteu-Se 
em Filho de Deus por adoção. Este conceito foi ensinado em Roma, 
entre os anos de 189-199 d. C., por um mercador de couro, chamado 
Teodoro, nascido em Bizâncio.[4] Foi desenvolvido e ampliado por 
Paulo de Samosata, que serviu como bispo de Antioquia, durante os 
anos 260-269 d. C. Devido à forte influência de Paulo de Samosata, este 
conceito tornou-se muito popular entre as igrejas orientais e nas igrejas 
da Armênia, onde se manteve por muitos séculos.[5] No século VIII foi 
defendido entre as igrejas ocidentais por Elipando de Espanha.[6]  

Ainda que tivesse diversos matizes nas opiniões dos adocianistas, 
três conceitos básicos predominavam. Os comentários e os argumentos 
de Ellen White a estas idéias encontram-se não só em ‘O Desejado de 
Todas as Nações’, senão também num testemunho pessoal dirigido a W. 
L. H. Baker, um pastor que trabalhava no distrito de Tasmânia, 
quando Ellen White vivia na Austrália e trabalhava no manuscrito de 
sua obra ‘O Desejado de Todas as Nações’. [7]  

  
Nesta interessante carta encontramos:  

  
(1)    uma advertência ao Pr. Baker quanto a ocupar muito 
tempo com a leitura,  
(2)    um aviso quanto a não aceitar as tradições dos Pais – 
termo que, ao ser escrito com letra maiúscula, refere-se aos Pais 
da igreja e  
(3)    uma admoestação quanto a ensinar teorias especulativas 
que não seriam de proveito para os membros da igreja. 
Ademais refuta especificamente, ponto por ponto, os erros do 
adocianismo – descritos na seqüência: 

 
I. Conceito Adocianista: Ao nascer, Jesus não era o Filho de Deus. 
Nasceu de uma mulher de maneira igual a todos os homens. Ainda 
que possa ter nascido de uma virgem, este feito não havia tido nenhum 
significado teológico. Nasceu como filho de homem, não como Filho 
de Deus. 
  

Ellen White escreveu ao Pr. Baker: “Mas Jesus Cristo era o unigênito 
Filho de Deus ... Seu nascimento foi um milagre de Deus pois o anjo disse: 
‘Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este 
será grande e será chamado Filho do Altíssimo; o Senhor Deus Lhe dará o 
trono de Davi Seu pai; e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o Seu 
reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma 
vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito 
Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a Sua sombra; por isso O que há 
de nascer será chamado santo, Filho de Deus.” (Lucas 1.31-35). Estas 
palavras não se referem a nenhum ser humano, exceto ao Filho do 
Deus Infinito.” Carta 8, 1985. A ênfase é minha. 
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II. Conceito Adocianista: Jesus não era o Filho de Deus durante a 

primeira fase de Sua existência terrena. Era um ser humano normal 
com conceitos de pureza e santidade muito elevados, pelos quais lutou 
heroicamente, mas não foi divino em nenhum sentido. Durante esta 
fase de Sua existência, posto que era completa e exclusivamente 
humano, devia possuir as mesmas tendências ao pecado e manchas de 
corrupção que todos os humanos possuem. Pode ter sido vencido pela 
tentação e inclusive pode ter pecado. Mas nenhuma destas coisas, em 
vista de sua contínua e heróica luta para alcançar a santidade, O 
tinham desqualificado para converter-Se no Filho adotivo de Deus ao 
culminar Seu progresso espiritual. Paulo de Samosata o expressou 
desta maneira: ‘Maria não deu à luz a Palavra, porque Maria não existia 
desde a eternidade. Senão que ela deu à luz a um homem do mesmo nível 
que nós.’ [8] A ênfase é minha. 

  
Ellen White escreveu ao Pr. Baker: “Que cada ser humano permaneça 

em guarda para que não façam a Cristo completamente humano, como um 
de nós, porque isto não pode ser.” Ênfase minha. 

“Nunca, de modo algum, deixe a mais leve impressão nas mentes 
humanas, de que uma mancha de corrupção, ou inclinação a ela havia em 
Cristo, ou que Ele, de alguma forma, cedeu à corrupção”. 

“Não O apresente às pessoas como um homem com propensões ao pecado.”  
“Podia ter pecado; podia ter caído, mas nem por um momento houve nEle 

qualquer propensão para o mal.” Carta 8, 1985. 
  
Esta interessante expressão, ‘nem por um momento’, parecia indicar 

que Ellen White se retraía de horror ao conhecer a posição dos 
adocianistas. Talvez eles pudessem contemplar serenamente a 
possibilidade de que houvera propensões perversas [cultivadas][9], 
corrupção e algum pecado na vida de Cristo, mas ela não podia 
conceber semelhante conceito. Esta parecia ser sua maior preocupação 
na carta ao Pr. Baker. Na carta ela reitera um total de dez vezes que 
Cristo não pecou, excluindo cuidadosamente a possibilidade de sequer 
uma única ocasião em que Cristo houvesse cedido a tentação. 

“Em nenhuma ocasião houve uma resposta às muitas tentações de 
Satanás.” Ênfase minha. 

 

III. Conceito Adocianista: Como resultado de Suas lutas heróicas para 
conseguir a santidade, Jesus foi finalmente adotado para ser o Filho de 
Deus. Há diversas opiniões quanto a quando isto aconteceu. Alguns 
crêem que foi um processo gradual, outros pensam que aconteceu no 
batismo de Jesus, e outros crêem que foi em Sua ressurreição. Depois 
de Sua adoção, a humanidade uniu-se com a divindade. 

  
Ellen White escreveu ao Pr. Baker: “Não é necessário que saibamos o 

momento exato quando a humanidade se combinou com a divindade.” 
Ênfase minha. 

Apesar desta precisa e clara refutação aos erros do adocianismo – 
em sua carta ao Pr. Baker –, Ellen White abundou, em sua obra ‘O 
Desejado de Todas as Nações’, sobre os temas da divindade e 
preexistência de Cristo, assim como em Sua total impecabilidade 
[ausência de pecado] através de toda Sua vida. 

Alguns tem estudado a carta a Baker, e, talvez devido ao pouco 
conhecimento que têm dos específicos erros cristológicos adocianistas, 
que ela refutou tão energicamente, tiveram dificuldades com a 
expressão ‘em nenhum momento houve nEle uma propensão ao mal 
[perversa].’ Alguns tem visto nesta declaração uma evidência de que ela 
acreditava que Cristo tomou a natureza não-caída de Adão. Outros, ao 
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comparar essa declaração com os comentários que ela faz sobre o tema 
no ‘O desejado de Todas as Nações’, tem chegado a desafortunada 
conclusão de que ela se contradiz a si mesma ao apoiar ambas as 
posições. Nenhuma destas conclusões tem fundamento. Uma vez que 
reconheçamos que o propósito da carta a Baker é rebater todos os pontos do 
adocianismo, com os quais o Pr. Baker, aparentemente, havia se 
envolvido mediante os escritos dos Pais da igreja, a linha de 
pensamento de Ellen White se torna clara como o cristal. E de 
nenhuma maneira podemos usar o fragmento de uma carta pessoal, 
dirigida a um pastor em Tasmânia, para contrariar todas as 
declarações a respeito da natureza humana de Cristo, que se 
encontram em ‘O Desejado de Todas as Nações’, que é claramente o 
legado consciente e deliberado de sua posição cristológica ao mundo 
inteiro. Fazer isto seria uma hermenêutica questionável, para não dizer 
outra coisa.  

Quanto à natureza humana de Cristo, Ellen White, separando-se 
conscienciosamente da Cristologia da Reforma, adota a mesma posição 
que o teólogo suíço Karl Barth sustentou, e pela mesma razão. 
Façamos a comparação: 

  
Karl Barth: “A carne – no que se converteu a Palavra – é a forma 

concreta da natureza humana marcada pela queda de Adão ... 
“Mas não se deve debilitar-se ou obscurecer-se a verdade salvadora de que 

a natureza, que Deus assumiu em Cristo, é idêntica à nossa natureza, tal 
como o vemos à luz da queda. De outra maneira como poderia Cristo ser 
realmente como nós? Que relação teríamos com Ele? 

“Jesus não recusou a condição e situação do homem caído, senão que a 
tomou sobre Si mesmo, a viveu e a elevou como o eterno Filho de Deus.”[10] 

  
Ellen White: “Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de 

Deus, revestir-Se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em 
seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a 
raça havia sido enfraquecida por quatro mil anos de pecado.”[11]  

  
“A fim de elevar ao homem caído, Cristo tinha que chegar ao lugar deste, 

tomou a natureza humana, e levou as fraquezas e degenerações da raça.”[12] 
 “Ao tomar sobre Si a natureza humana em sua condição caída, Cristo 

não participou no mínimo em seu pecado.”[13] 
  
Concluo dizendo que, se utilizarmos os princípios hermenêuticos 

corretos, seria impossível usar a carta de Baker para contradizer o 
escrito em ‘O Desejado de Todas as Nações’. Comparar a natureza 
humana de Cristo com a natureza não-caída de Adão, distinguindo-a da 
natureza do homem depois da queda, certamente não foi o propósito 
da autora desta carta. É evidente que ela estava respondendo às 
necessidades de um problema totalmente diferente – o desafortunado 
envolvimento do Pr. Baker com os erros cristológicos do adocianismo. 

E a evidência, de nenhuma maneira, dá lugar a que se acuse a Ellen 
White de sustentar ambas posições na controvérsia sobre a natureza 
humana de Cristo. Quando os princípios hermenêuticos corretos são 
aplicados, seus escritos sobre o tema são muito claros, conscientes e 
inequívocos. Qualquer intento de traçar uma linha demarcatória entre 
a natureza humana de Cristo e a nossa, deve ser eliminado 
completamente por esta simples porém profundamente significativa 
declaração: ‘Ele foi, em Sua natureza humana, precisamente o que você pode 
chegar a ser. ‘[14]” [15] 
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É CLARA A CARTA A BAKER? [16] 
  
1. Por que Ellen White escreveu a Carta 8, 1895 ao Pr. Baker de Nova 
Zelândia? Pretendia ela desacreditar o conceito de Jones e de Waggoner 
sobre a humanidade de Cristo (5 SDABC 1128, 1129)?   

(a) A carta não está endereçada a Jones ou a Waggoner, nem foi 
enviada a eles.   
(b) Ela não menciona os conceitos de Jones e de Waggoner por 
nome nem faz qualquer menção a eles.   
(c) Ela não condena os conceitos deles nem mesmo remotamente, 
apenas condena as distorções que Baker faz dos conceitos deles.   
(d) Se ela pretendia se opor a Jones e a Waggoner nos seus 
ensinos a respeito da natureza de Cristo, ela sabia bem escrever 
cartas a eles. A idéia de que ela pretendesse adverti-los 
indiretamente, via Baker na Tasmânia, como um tipo de ... 
repreensão, está fora de cogitação para qualquer um que conheça 
a franqueza direta de Ellen White. 
(e) Ninguém sabe (na época) ao certo o que Baker estava 
ensinando que motivou esta carta. Ele, não Jones ou Waggoner, 
foi quem estava ensinando, ou em perigo de ensinar, idéias 
erradas. Ele pode ter sido tentado a cair num extremo ao 
apresentar a verdade sobre a humanidade de Cristo. Já que Ellen 
White não condena Baker nem o incita a que deixe o ministério, 
mas, na realidade, o encoraja a clarificar seu ensino, é possível 
que ele estivesse reagindo à crítica à Mensagem da Justiça de 
Cristo pela Fé e, na sua juventude ou inexperiência, estivesse em 
perigo de turvar as águas mediante expressões imprecisas. É 
interessante que ela não fez nenhum movimento para publicar 
esta carta ou até mesmo de incorporá-la nos volumes dos 
Testimonies [Testemunhos] na ocasião. Se Ellen White tivesse 
sentido que a Cristologia de Jones e de Waggoner estava 
defeituosa ou perigosa, ela não teria hesitado em publicar a carta 
dela a Baker nas mensagens que incluem nossos volumes dos 
Testimonies for the Church [Testemunhos para a Igreja]. 

  
2. Se Cristo tomou a natureza pecaminosa do homem depois da queda, 
seria Ele ‘um homem com as propensões ao pecado’ que a carta de 
Baker diz que nós não O devemos apresentar como tendo (5BC 1128)?   

No próprio contexto de Ellen White, o seu uso do termo 
‘propensões ao pecado’ significa caindo na tentação, um abrigar um 
mau propósito que seria o compulsivo resultado de um prévio 
envolvimento num ato, palavra, ou pensamento pecaminosos. Ela 
não ensinou que nós geneticamente incorremos em culpa. 

Jones e Waggoner nunca insinuaram que Cristo tivesse ‘más 
propensões’. Ellen White define seus próprios termos. Nós não 
podemos injetar o nosso próprio conceito equivocado no uso que ela 
faz destas palavras. Ela disse que ‘nem por um momento Ele teve uma 
propensão para o mal’. Esta frase não tem sentido a menos que ‘nem 
por um momento’ seja compreendido como insinuando o exercício de 
escolha pessoal de momento a momento. Tal expressão não faz 
sentido se se referir à herança genética. Assim uma ‘propensão ao mal’ 
é compreendida como caráter pecaminoso envolvendo escolha 
pessoal. Na mesma carta, seu contexto torna claro o significado: 
‘Nunca, de maneira alguma, deixe a mais leve impressão nas mentes 
humanas de que uma mancha de, ou inclinação à corrupção esteve em 
Cristo, ou que Ele, de alguma forma, Se rendeu à corrupção.’ 



   Congresso MV – Os Erros de QSD e a Carta a Baker – Daniel Silveira Abril 2015 

http://www.congressomv.org/baker           Página 40 

Em outro lugar ela declara que Ele foi tentado pela inclinação à 
desobediência à vontade de Seu Pai, mas nunca Se rendeu a ela 
(conforme 7 SDABC pág. 930). No seu próprio uso do termo, ‘uma 
propensão ao mal’ teria sido uma ‘paixão’, uma exibição de egoísmo, 
um rendimento ao ego, uma indulgência à desobediência. 

Aqui está um sucinto exemplo do uso que Ellen White faz da 
palavra ‘propensões’: ‘o indulgenciar a si próprio, o agradar a si mesmo, o 
orgulho, e a extravagância devem ser renunciados. Não podemos ser 
cristãos e, ao mesmo tempo, satisfazer a estas propensões’ (Review & 
Herald , 16 de maio de 1893). Quando Paulo diz, ‘Cristo não Se 
agradou a Si mesmo’ (Rom. 15.3), está claro que Ele não teve estas 
‘propensões’. 

Qualquer pessoa pode facilmente descobrir a idéia de Ellen 
White sobre a expressão ‘propensões’ consultando o Index, volume 2, 
páginas 2157 e 2158 no verbete ‘Propensity’ [Propensão]. Toda 
declaração citada pode ser entendida razoavelmente como 
consistente com a idéia que uma ‘propensão pecaminosa’ ou ‘má’ é 
uma luxúria [cobiça] tolerada, criada por um prévio envolvimento 
em atos de pecado, fortalecidos pela repetição. Um alcoólatra tem 
uma propensão para o álcool porque o usou previamente. ‘Nem por 
um momento havia dentro dEle [Cristo] uma propensão para mal’ – isto 
não significa que Ele não ‘tomou’ a nossa natureza caída, 
pecaminosa, porque aqueles que têm a fé de Jesus (em carne 
pecaminosa e mortal,) ‘não precisam reter nenhuma propensão 
pecaminosa’. A graça de Deus ‘opera em nós ... vencer as poderosas 
tendências’ (Ellen G. White, 7 SDABC pág. 943; Parábolas de Jesus, 
pág. 354, ênfase suprida). Mas até mesmo depois do povo de Deus 
‘vencer completamente’, ele ainda estará em ‘carne pecaminosa’, com 
uma ‘natureza pecaminosa’, até a glorificação.   

  
3. Transgride a Mensagem da Justiça de Cristo Pela Fé os conselhos de 
Ellen White nesta carta dando ‘a mais leve impressão ... de que uma 
mancha de, ou inclinação à corrupção esteve em Cristo, ou que Ele, de 
alguma forma, Se rendeu  à corrupção.’ (Ellen G. White, 5 SDABC, pág. 
1128, 1129)? 

Não. Na realidade, Waggoner antecipou esta declaração, usando 
quase esta exata expressão dela, sete anos antes dela escrevê-la a 
Baker, enfatizando a ausência de pecado em Cristo:  

“Como podia Cristo ser ‘rodeado de fraquezas’ (Hebreus 5.2) e ao 
mesmo tempo não conhecer pecado? Alguém pode pensar, enquanto lê estas 
linhas, que estejamos depreciando o caráter de Jesus, rebaixando-O ao nível 
da pecaminosa humanidade. Ao contrário, estamos simplesmente exaltando 
o “Divino Poder” de nosso bendito Salvador ... Sua própria pureza 
imaculada que Ele conservou sob as mais cruéis e adversas circunstâncias 
... Toda a Sua vida foi um constante conflito. A carne, impulsionada pelo 
inimigo de toda justiça, tendia ao pecado, apesar de que Sua divina 
natureza nem por um momento abrigou um desejo pecaminoso nem Seu 
divino poder vacilou em qualquer ocasião. Tendo sofrido na carne tudo que 
ao homem é possível sofrer, Ele retornou ao trono do Pai tão imaculado 
como quando deixou as cortes da glória.” (Waggoner, Christ and His 
Righteousness, págs. 28-29). 

Os verbos que Waggoner usou eram sinônimos dos da carta de 
Ellen White, de sete anos depois: ela disse ‘esteve’ e ‘rendeu’, e ele 
disse ‘abrigou’ e ‘vacilou’, na mesma sintaxe de expressão. Ela disse 
em 1895 que ‘nem por um momento houve nEle uma má propensão’, e ele 
escreveu em 1889 que ‘nem Seu divino poder vacilou em qualquer 
ocasião’. É quase como se Ellen White estivesse aconselhando a Baker 
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que, se ele aderisse às precisas expressões de Waggoner de 1889, 
estaria seguro. 

  
4. O conceito da Mensagem da Justiça de Cristo Pela Fé, a respeito da 
natureza de Cristo, torna-O ‘completamente humano, como qualquer 
um de nós mesmos, que isto não pode ser’ (Ellen G. White, 5 SDABC 
págs. 1128-1129)? 

A expressão de Ellen White é clara: ela não contesta a fazer Cristo 
‘humano’ per si, porque ela não é uma docetista. O pensamento 
fundamental nesta sua expressão é ‘como qualquer um de nós 
mesmos’. Cristo era divino como também ‘humano’, mas nós somos 
meramente ‘completamente humanos’ e não divinos. O contexto de sua 
declaração torna claro que este é o seu ponto: ‘Que todo ser humano 
esteja alerta em fazer a Cristo completamente humano, tal um como nós 
mesmos, porque isto  não pode ser. Não nos é necessário sabermos o tempo 
exato em que a humanidade se combinou com divindade. Devemos manter 
nossos pés sobre a Rocha, Cristo Jesus, como Deus revelado na 
humanidade.’ 

Mais adiante, nós ‘mesmos’ somos pecadores e Cristo não era  
pecador; então, Ele não pode ser ‘feito humano completamente, como 
qualquer um de nós mesmos’. Isto não é dizer que desde que nós 
somos pecadores por herança genética que Cristo estava ‘isento’ de 
participar fortemente em nossa herança genética como ‘Questions On 
Doctrine’ insinua (página 383). Nem a Bíblia nem Ellen White 
ensinam a doutrina agostiniana do ‘pecado original’.  

  
5. Como então podemos nós entender a seguinte declaração: 

‘Nunca, de maneira alguma, deixe a mais leve impressão nas mentes 
humanas de que uma mancha de, ou inclinação à corrupção esteve 
em Cristo, ou que Ele, de alguma forma, Se rendeu  à corrupção.’ 
(Ellen G. White, 5 SDABC pág. 1128, 1129)? 

Os dois verbos principais nesta expressão são: ‘esteve’ e ‘Se 
rendeu’. A Justiça de Cristo é o resultado de um ‘verbo’ e não um 
mero ‘substantivo’. Ele sempre fez justiça; e Ele não poderia ter feito 
justiça a menos que Ele escolhesse. Adão foi criado sem pecado, e se 
fôssemos dizer que ele era ‘justo’ no seu estado sem pecado (que 
parece que nem Ellen White nem a Bíblia nunca dizem que ele era) 
teríamos que implicar, por aquela expressão, que a justiça era inata 
nele e que não era por escolha que ele era ‘sem pecado’. Mas a glória 
da Justiça de Cristo é que era por escolha que Ele era sem pecado, e 
não por uma inata, pré-programada, autônoma ‘natureza’. 

Ele explica a verdade, falando-nos que Ele tinha tomado sobre 
Ele mesmo uma vontade natural que era contrária à vontade de Seu 
Pai, e assim Ele teve a mesma luta com o ‘ego’ que nós temos: ‘Não 
procuro a Minha própria vontade, e, sim, a dAquele que Me enviou’; ‘Eu 
desci do céu não para fazer a Minha própria vontade; e, sim, a vontade 
dAquele que Me enviou’ (João 5.30; 6.38). ‘Cristo não Se agradou a Si 
mesmo.’ (Rom. 15:3). Então a Justiça dÊle era o fruto duma constante 
luta para submeter Sua vontade à vontade de Seu Pai; e a terrível 
extensão daquela luta é vista na Sua agonia no Getsêmani e na cruz. 
A expressão de Ellen White indica que ‘uma mancha de corrupção 
estando em Cristo’ teria sido equivalente a  ‘render-Se à corrupção’. E 
isso teria sido pecado. E isso Ele nunca fez, nem em pensamento, 
nem em propósito, ou nem mesmo em fantasia. 

  
6. Como poderia Cristo ter tomado sobre Si a natureza pecaminosa do 
homem depois da queda, e não ter ‘nenhuma mancha de pecado’? 
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A palavra ‘mancha’ significa um toque ou sabor indicando a 
presença do artigo que mancha. Leite deteriorado tem a ‘mancha’ da 
deterioração porque a deterioração está lá. Se Cristo tivesse ‘uma 
mancha de pecado’, ou tivesse, ‘por um momento’, permitido que ela 
‘estivesse nEle’, Ele teria sido um pecador e assim teria trazido sobre 
Si próprio ‘a mancha de pecado.’ A mensagem de Jones e Waggoner 
nunca apresentou a ‘mais leve’ mancha de pecado ou corrupção 
como ‘estando em Cristo’. Mas Cristo suportou a completa 
possibilidade de ser tentado que os caídos filhos de Adão 
enfrentam, não somente a possibilidade do impecável Adão de ser 
tentado no Jardim, antes da queda. A glória da ‘justiça de Cristo’ é 
que ‘nem por um momento Ele permitiu que uma mancha de pecado’ 
'estivesse' nEle próprio. A cruz é a resposta. 

  
7. Se o Cristo nasceu ‘sem uma mancha de pecado’ (Carta 97, 1898), Ele 
não era diferente de nós, que nascemos ‘com propensões inerentes à 
desobediência’ (Ellen G. White, 5 SDABC, pág. 1128)? 
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Adocionismo, algumas vezes chamado de 
monarquianismo dinâmico, é uma visão 
teológica do cristianismo primitivo, que 
professa que Jesus nasceu humano, 
tornando-se posteriormente divino por 
ocasião do seu batismo, ponto em que foi 
adotado como filho de Deus. 

 
Descrição: Esta é uma das duas manifestações do 
monarquianismo; a outra é o modalismo, que trata o "Pai" e o 
"Filho" como dois modos de uma mesma divindade. O 
adocionismo entende que Cristo, como Deus, foi feito Filho de 
Deus pela geração e pela natureza, mas Cristo, como homem, 
é o Filho de Deus apenas pela adoção e graça, dispensada no 
momento de seu batismo. 
 
O adocionismo é próprio do pensamento cristão primitivo. 
Havia, ao menos, duas concepções mais ou menos 
semelhantes (não necessariamente opostas) as quais devem 
emanar do seguinte: No pensamento judeu, o Messias é um 
ser humano eleito por Deus para levar adiante sua obra: tomar 
os hebreus (um povo até então derrotado várias vezes por 
inimigos poderosos) e elevá-los por sobre todas as nações em 
uma espetacular inversão da história. Neste sentido, o Messias 
não é um Filho de Deus. 
 
Na tradição grega existiam heróis elevados à condição divina 
depois de extraordinárias proezas ou façanhas, por meio da 
apoteose. O mais importante exemplo disto é Heracles, que 
depois de ser queimado vivo, é tomado por seu pai, Zeus, para 
governar ao seu lado. Devido ao predomínio do Império 
Romano, cuja orientação cultural era predominantemente grega 
na época dos primeiros cristão, é altamente provável que este 
exemplo estivera ao seu alcance. 
 
Ao mesmo tempo, o adocionismo era psicologicamente 
interessante para os mesmos cristãos, já que estes eram uma 
comunidade pobre e atrasada, sendo fácil identificar-se com 
um herói como Jesus, ser humano qualquer que é eleito 
("adotado") por Deus, e que dava esperanças de salvação aos 
próprios cristãos, tão humildes diante de Deus quanto seu herói 
máximo. 
 
Um dos adocionistas mais famosos foi Teódoto, natural de 
Bizâncio, e que levou esta doutrina a Roma no ano de 190. 
Também durante o século II, Paulo de Samósata e os 
seguidores do monarquianismo expressaram visões 
semelhantes. A crença foi declarada herética pelo Papa Vítor I. 
 
 
 

 


