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Lição 9. O grande conflito e a igreja primitiva 

Cesar Ticona-Benavente1 

Sábado 20 de fevereiro 

Nesta semana daremos uma revisão ao grande conflito durante a fase áurea da igreja, ou seja 

quando os apóstolos assumiram o comando após a ascensão de Jesus ao céu. O texto para 

decorar será citado em três versões conceituadas das Escrituras em português, espanhol e inglês. 

 

“Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, 

admiraram-se; e reconheceram que haviam eles estado com Jesus”. (Atos 4:13 Almeida 

Revista e Atualizada-ARA 1993) 

 

“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiPágina 1 de 6endo que eran 

hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con 

Jesús”. (Hechos 4:13 Reyna Valera 1960) 

 

“Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were 

unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they 

had been with Jesus”. (Act 4:13 King James Version 1769) 

 

A intrepidez ou “denuedo” ou “boldness” podem indicar que Pedro e João responderam sem 

medo as acusações perante o tribunal judeu (Sinédrio). E mais ainda, eles argumentaram com 

ideias lógicas e souberam utilizar a Sagrada Escritura. A qualquer cidadão de bem que for citado 

ao jugado lhe tremeriam as palavras para tentar se defender. A injustiça é comum entre nós, 

portanto isto se poderia esperar. É normal que ao tentar fugir da injustiça, a timidez tome posse 

do inocente. No entanto, nestes apóstolos não se vê tal timidez. Ao contrario, eles mostraram 

clareza de ideias e convicção no que afirmavam. A ousadia de citar escrituras perante os 

doutores em Teologia é interpretá-las à luz dela mesma sem recorrer a artificiosas comparações 

e analogias tal vez seja uma das virtudes do sincero estudante da Sagrada Escritura. 

O grande conflito começou com ideias, mas também com sutilezas e perguntas mal 

intencionadas. Na vida cristã são esperados questionamentos daqueles que desejam que nada se 

modifique (manter o “status quo”). O cristianismo é poder dinâmico envolvente, não estático e 

isolado.   

 

Pedro e João eram iletrados e incultos ou sem letras, não acadêmicos ou simplesmente os 

ignorantes e analfabetos da sociedade. Tal vez eles não tinham pisado uma escola para aprender 

corretamente a falar e escrever, e isto levou a que apareçam erros nos textos escritos por eles. 

Atualmente poucos dominam sua própria língua corretamente. Com frequência se encontram 

defeitos de redação em estudantes universitários e de pós-graduação. Estes apóstolos 

provavelmente tinham também uma cultura geral pobre, que se limitava às coisas do dia a dia. 

Tal vez eles fossem considerados como meros animais de carga (pescadores, agricultores, 

pedreiros, carpinteiros, artesãos, entre outros). 

 

A defesa da fé em Jesus foi maravilhosa, admirável ou “marvelled”. Aqui se cumpriu o que 

Jesus tinha advertido: 

 

“Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos 

preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de 

falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis 

dizer”.  (Lucas 12:11-12 ARA) 
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Eles conseguiram falar como o fizeram despertando admiração dos opoentes, porque o Espirito 

Santo ensinou naquela mesma hora o que falar. Defender a fé não é apenas conhecimento senão 

vivencia e convivência com Deus. 

 

Domingo 21 de fevereiro 

O Começo de um novo começo 

 

Todo começo sempre é difícil, começar uma faculdade, uma empresa ou um casamento. Não 

seria diferente com o cristianismo como movimento. O cristianismo embora tenha como base o 

judaísmo é a revolução espiritual deste. O cristianismo não visa um sucesso terreno da nação de 

Israel (Sionismo), senão o sucesso do reino de Deus no coração do homem. Ou seja, que as leis 

de Deus são as leis da vontade humana.  

 

Jesus esforçou-se por deixar o projeto do cristianismo encaminhado nas mãos humanas. Isto se 

pode comparar a deixar a direção de seu carro a seu filho de cinco anos para que ele continue a 

viagem. Mais uma vez mostrou-se que “a loucura de Deus é mais sábia do que os homens” 

(1Cor 1:25 ARA).  

 

No entanto, o homem parece que ouve e entende, mas sua mente preconceituosa tenta montar o 

quebra cabeça da salvação. Mistura peças de diferentes imagens, das celestiais com as humanas. 

Jesus explica que para ter sucesso nesta empresa se precisa do batismo do Espirito Santo (Atos 

1:6) e os discípulos como que entendendo perguntam “Senhor, será este o tempo em que 

restaures o reino a Israel?” (Atos 1:6 ARA).  

 

Jesus falava de coisas espirituais eternas e os discípulos de política humana. Este erro 

sucessivamente tem se levantado entre nós. Muitos irmãos adentraram na politica e partidarismo 

para “servir ao Senhor”. Jamais se promove o reino de Cristo, promovendo o reino do homem. 

Atualmente, não interessa se o Brasil vai ou não vai sair da crise neste ano. O que interessa é 

receber o Espirito Santo para receber poder para avançar na preparação para o reino dos céus e 

para a pregação do evangelho. 

 

O problema do mundo não é a falta de justiça, o abuso do poder, a delinquência, o tráfego e o 

consumo de drogas ou as doenças e pragas. O problema medular é o pecado que mora no 

coração do homem. Este é quem mata de repente ou aos poucos, ele é evidenciado nos ciúmes e 

invejas.  

 

No começo do movimento cristão era preciso o Espirito Santo, ocasionando uma nova fase do 

grande conflito. Interesses terrenos sempre se querem sobrepor ao dever maior. Satanás e suas 

hostes velam para que o peso dos interesses da vida terreal seja maior. Com razão Ellen White 

afirmava que “A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o 

redemoinho da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, 

tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro 

desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males” (Ciência do bom viver 364). 

 

Evangelismo é atacar ao inimigo, certamente ele responderá. Especialmente na primeira 

tentativa para finalmente desistir. Sem poder do Espirito Santo a derrota esta à porta. 

 

Segunda 22 de fevereiro 

Pentecostes 

 

Pentecostes era a segunda grande festa Judaica celebrada no dia 50 após a Festa da pascoa. Aqui 

se comemorava a primeira colheita ou primícias. Também é chamada como festa das semanas 

por haver 7semanas após o primeiro dia da Pascoa até o Pentecostes. Jesus morreu na sexta-feira 

no dia da Pascoa (Mat 26:2) e após a ressurreição esteve dando os últimos detalhes durante 40 

dias (Atos 1:3) e subiu ao céu. Na sequencia os discípulos estiveram nove dias em unidade e 
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desceu o Espirito Santo. Ou seja, foram suficientes pouco mais de uma semana para que as 

mentes distraídas pelo mundo se focassem no que realmente é relevante.  

 

A escritura declara “Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 

lugar; (Atos 2:1 ARA 1993). Mas a versão Reyna Valera 1960 revela que estavam unanimes, 

com um só foco. E a versão King James denota que eles chegaram a um acordo. E o grego 

ὁμοθυμαδόν (homothumadon) denota que houve uma mentalidade e um propósito. Atos 1:14 

revela que houve unidade na oração. Mas E. White amplia afirmando: 

 

 “Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos 

homens, e em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo 

de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima 

comunhão cristã. Aproximaram-se mais e mais de Deus, e fazendo isto sentiram que era 

um privilégio o ser-lhes dado associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes 

inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes O haviam mortificado por terem 

sido tardos de compreensão, falhos em entender as lições que, para seu bem, estivera 

buscando ensinar-lhes. 

Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua 

necessidade espiritual, e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para 

o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a 

responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Compreendiam que o 

evangelho devia ser proclamado ao mundo, e reclamavam o poder que Cristo prometera”. 

(Atos dos apóstolos 37) 

  

Ou seja, eles viram sua fraqueza para fazer contato com as pessoas, e o enorme tamanho da 

tarefa. Portanto, entenderam que esta missão não seria realizada com esforços isolados, 

deixaram suas diferenças e se uniram no proposito de salvar pessoas. Este é o ecumenismo 

bíblico. No entanto, o ecumenismo eclesial deste tempo não esta embasado em princípios 

bíblicos nem na busca do poder do Espirito Santo. Apenas é um jogo de interesses para 

propiciar a supremacia papal. Querer juntar todos os credos sob uma bandeira é como levantar 

uma torre de babel que cairá por ação direta de Deus. A escritura descreve isto afirmando: 

 

“Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. 

Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e 

o Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele”. 

 (Apoc 17:13-14 ARA) 

 

Nesses nove dias de exame de consciência o orgulho e egoísmo foram sendo expulsos até que 

por ocasião do Pentecoste a manifestação do poder de Deus. Aqui se encontra o grande conflito 

interno que eles travaram com Satanás, mas Satanás teve que recuar, ficando apenas observando 

este grupo, parecendo por momentos sem reação. Nesta situação Satanás já não podia destrui-

los com o orgulho, medo e culpa. Teria que recorrer ao plano B. 

 

Terça 23 de fevereiro 

Enfrentando aos Saduceus 
 

A pregação dos apóstolos foi tendo sucesso que como se esperava e incomodou ao grupo dos 

Saduceus. Os Saduceus eram um partido politico e religioso judeu, não eram tão numerosos 

como o grupo rival, os fariseus. Seu nome provavelmente deriva do nome do principal sumo 

sacerdote dravídico: Zadoque. Dentro das suas crenças se nega a ressurreição em razão que o 

Pentateuco (Torah) não ensinaria tal fato. Eles tentaram a Jesus com um típico exemplo: 

 

“Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e 

lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão 

casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. 
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O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu 

irmão; o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo; depois de todos 

eles, morreu também a mulher.  

Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. 

Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.  

Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento; são, porém, como os 

anjos no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos 

declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus 

de mortos, e sim de vivos” (Mat 22:23-32 ARA) 

 

Jesus demonstrou na Torah que a ressurreição existe citando o chamado de Moisés (Êxodo 3: 

6,15,16). 

 

Quando os apóstolos pregavam, falavam da ressureição de Jesus (Atos 3:26), como a maior 

prova do Messianismo de Jesus. E isto desgostou aos Saduceus. Eles ficaram “ressentidos por 

ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos; e os prenderam, 

recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde” (Atos 4:2-3 ARA). Aqui está o 

plano B de Satanás para abafar o poder do Espirito Santo, perseguição, cadeia e ate morte. Mas 

o que é a morte ou cadeia ou injustiça para quem está cheio do Espirito Santo? O que é estar 

desempregado, doente ou abandonado sendo guiado pelo poder de Deus? Nenhuma força escura 

vai quebrar o elo que une o coração humano com o Deus eterno. A alegria da salvação dá uma 

visão mais poderosa que qualquer telescópio espacial. E o poder do Espirito Santo deu palavras 

sabias perante o tribunal: 

 

“Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do 

benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, 

vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem 

vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que 

este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual 

se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não 

existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos”. 

(Atos 4:8-12 ARA) 

 

A resposta direta e acusatória surpreendeu às autoridades. “Jesus é pedra rejeitada por vós”- é a 

acusação direta as autoridades. “Não há salvação em nenhum outro”- revela a convicção da 

salvação em Cristo Jesus apenas. Não em filosofias nem tradições. Os apóstolos não só 

ganharam conhecimento escriturístico, senão a ousadia de Jesus, como na acusação aos escribas 

e fariseus em Mateus 23. 

 

O grande conflito se inicia internamente e termina se materializando externamente, contra 

homens usados por Satanás e seus anjos. Tal vez seja por esta razão que Jesus dizia que tinha 

vindo a trazer espada (Mateus 10:34). 

 

Quarta 24 de fevereiro 

O apedrejamento de Estevão 

 

O sucesso inicial parecia imparável, Deus e as hostes angélicas conduziam este movimento. 

Entre os novos crentes havia também o Poder do Espírito Santo. Um deles era Estevão, 

inicialmente ele foi convocado como diácono para atender as mesas das pessoas judias e 

carentes de fala grega. No entanto, ele também pregava e fazia sinais maravilhosas (Atos 6:8). 

Novamente o plano B de Satanás teve que agir contra este servo de Deus. “Levantaram-se, 

porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos cireneus, dos alexandrinos 

e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão; e não podiam resistir à sabedoria e ao 

Espírito, pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este 

homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os 
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escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas” 

(Atos 6:9-13 ARA).  

 

Não há duvida que os anjos de Deus escoltavam este servo. Ele foi acusado de ser um revoltoso, 

de querer mudar a Lei (Atos 6:13), e de maldizer a Moises e a Deus (Atos 6:11). Sua defesa 

perante o tribunal foi impecável. Mostrou profundo conhecimento das escrituras e ousadia. 

Relatou varias ocasiões de dureza de coração do povo desde Abraão ate Salomão (Atos 7). 

Concluindo sua defesa, como Pedro, ele também lançou uma acusação: 

 

“Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao 

Espírito Santo; assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas 

vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do 

Justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por 

ministério de anjos e não a guardastes” (Atos 7:51-53 ARA) 

 

Ao ouvir isto o Sinédrio se enfureceu, assim como quando Jesus afirmou perante Caifás: “Eu 

vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e 

vindo sobre as nuvens do céu” (Mateus 26:64 ARA). Estas palavras deram sentença de morte a 

Jesus. Assim também as palavras de Estevão despertaram uma ira profunda a tal ponto que 

rilhavam os dentes contra ele (Atos 7:54). Ou seja, tinham vontade de mata-lo logo.  

 

“Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze 

legiões de anjos?” (Mateus 26:53 ARA)- Jesus afirmou. Porém, Jesus tinha que morrer apesar 

da proteção de Deus. Homens maus teriam que colocar a mão sobre ele. E como neste caso o 

sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Assim também o sangue de Estevam alcançou a 

Saulo a tal ponto que no auge de seu ministério não se considerava digno de ser chamado de 

apostolo (1 Coríntios 15:9). 

 

O sangue dos justos ou mártires foi qual semente que multiplicou a quantidade e qualidade de 

crentes. Atualmente, parece que a falta de ver este sangue reduz o cristianismo apenas à religião. 

Provavelmente parte do reavivamento e reforma será propiciada por novos mártires 

(Mateus24:9). Portanto o grande conflito envolve morrer nas mãos dos inimigos de Deus. 

 

Quinta 25 de fevereiro 

Mudança de atitude 

 

Recentemente, a pesquisadora Rachel Pearson confirmou que existe relação entre o trato ou 

tratamento médico e a origem étnica (Scientific American Brasil, Dez 2015, pág. 8). Por 

exemplo, no serviço de emergência a chance é maior para que um médico americano não receite 

medicação para dor em pacientes negros e hispânicos. Isto acontece porque existem 

preconceitos inconscientes-ela conclui. 

 

Quando pessoas não judias aceitaram o evangelho de Cristo pregada pelos apóstolos, começou 

uma luta de etnias. O judeu é orgulhoso da sua origem divina através de Abraão. E os próprios 

apóstolos, embora cheios do Espirito Santo, tiveram dificuldade para superar o paradigma 

nacionalista. Isto causou até um confronto entre Pedro e Paulo (Gálatas 2:12-14). Paulo foi o 

primeiro em quebrar as barreiras nacionalistas ou exclusivistas da nação judia. A origem não 

conta no processo da salvação. O que conta é aceitar a Cristo como senhor da vida, e segui-lo 

(Gálatas 2:16)  

 

No entanto, Pedro começou a entender esta lição após ter uma visão onde era convidado por 

Deus para matar e comer animais impuros e ter visto como o os não judeus (gentios) receberam 

o Espirito Santo (Atos 10).  
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Tem questões de etnias ainda não resolvidas entre nós. Ainda se privilegia ao que tem mais 

posses materiais ou que está de carro importado, ou simplesmente pela vestimenta e estilo 

apurado. Estes poderosos são os que conduzem os destinos da igreja frequentemente. Analisar o 

que há em nosso interior recomenda a pesquisadora Pearson. Que o inconsciente vire consciente 

e desta forma mudemos de atitude na marcha, quando vemos que nossas tendências estão 

desencaminhando nossos ideais. E nesta mudança o Espirito Santo tem parte fundamental 

porque ele convence de pecado, do que é certo (justiça) e da recompensa (juízo) (Joao 16:8). 

 

O grande conflito tem muitas facetas e as vitorias de Cristo também são no nível social, racial 

ou de classes.  


