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Resumo: A proposta deste artigo é fornecer um estudo acurado sobre a obra 
If I Were the Devil, através da qual seu autor, George R. Knight, esboça por completo 
seu pensamento e sugestões sobre o tópico da estrutura organizacional da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia (IASD). Desse modo, objetiva-se prover para os líderes 
da instituição uma perspectiva assinalada sobre a consistência e as implicações das 
ideias críticas defendidas pelo autor.
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CRITICAL ANALISIS OF THE WORK IF I WERE THE DEVIL

AbstRAct: This article discusses the work If I Were The Devil through which 
its author, George R. Knight, outlines his thinking and suggestions about the or-
ganization of Seventh Day Adventist Church. In this manner, it aims at providing 
to the denomination leadership a remarkable perspective about the consistency 
and implications of critical ideas supported by the author. 

KeywoRds: organizational structure, administrative restructuration, eschato-
logy, church’s mission, second coming.

Introdução

A atual estrutura organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia1 já ultrapassou 
a barreira dos 100 anos. Muitos líderes, administradores e mesmo leigos da denominação 
têm considerado como obsoleto tal design. Por outro lado, há aqueles mais conservadores 
que defendem a validade e a eficiência do modelo universalmente adotado pela igreja, a 
despeito de sua centenaridade.

Um dos maiores e mais importantes defensores da primeira posição é George R. Knight. 
Ele tem assumido destacada postura crítica à atual estrutura organizacional da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Embora não esteja sozinho nesse pensamento, não há alguém que, como ele, 
consiga aquecer a discussão nos meios acadêmico, administrativo e congregacional da igreja.

resenha
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Embora defende a essa opinião há muitos anos, em 2007, Knight esboçou por 
completo o seu pensamento e suas sugestões no livro intitulado If  I Were the Devil.2 Como 
resultado, a obra tem dividido boa parte dos líderes da denominação.3 Por isso, o objetivo 
do presente artigo é fornecer um estudo atento sobre a referida obra a fim de esboçar a 
ideia completa do autor; conhecer a filosofia que forma o seu plano de fundo essencial; e 
prover para os líderes da igreja uma perspectiva abalizada sobre a consistência e as impli-
cações das ideias contidas no trabalho.

O autor

George Raymond Knight nasceu em 1941, no estado de Oregon, EUA.4 Depois 
de sua conversão ao adventismo, através do ministério de Ralph Larson, graduou-se em 
Teologia pelo Pacific Union College. Em seguida, obteve seu mestrado em Divindade pela 
Andrews University. Mais tarde, em 1976, Knight completou o programa doutoral em 
Educação, pela University of  Houston.

George Knight atuou por 30 anos na Andrews University (1976-2006), servindo 
ali como professor de História da Igreja, diretor da Andrews University Press, editor do 
Andrews University Seminary Studies e orientador do Programa Doutoral. 

Algumas qualidades e características desse autor o destacaram como uma grande 
personalidade no meio adventista. Ele é um proeminente historiador da IASD; estudio-
so dos livros de Ellen G. White; prolífico escritor, com cerca de 30 obras publicadas; 
um grande influenciador de pessoas; e, conforme muitos afirmam, alguém extremamente 
apaixonado pela IASD (Tucker, 2008). Depois de sua aposentadoria, que ocorreu no ano 
de 2006, retirou-se para o estado de Oregon, onde descansa e se dedica a escrever.

A estrutura da obra

Os muitos capítulos do livro estão divididos em oito partes principais. O conteúdo 
geral compreende uma série de materiais já publicados pelo autor na forma de artigos, pa-
pers, outros livros e uma entrevista. Portanto, sendo fruto de uma compilação, a estrutura 
ideológica de IIWTD não é linear, mas tópico-progressiva. A partir daí, a obra pode ser 
dividida em três estágios:

1. Relevância do assunto: no qual são apresentados os riscos e oportunidades de-
correntes da discussão;

2. História da organização adventista: Knight discute o desenvolvimento da missão 
evangelística da IASD, sua estrutura organizacional e seu crescimento ao redor do mundo;

3. Reestruturação da IASD: o autor procura defender o motivo pelo qual uma 
reestruturação se faz necessária, tentando estabelecer os riscos, as oportunidades e os 
impasses envolvidos, buscando eventualmente reorientar a mentalidade adventista.

Uma visão mais geral de IIWTD apontará a estrutura organizacional da IASD 
como seu epicentro ideológico. Afinal, todos os capítulos giram em torno disso e foram 
concluídos, geralmente, com reflexões sobre seu relacionamento com o assunto do capí-
tulo (knighT, 2007, p. 64 e 105).
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A estrutura organizacional adventista teve sua primeira formatação no período de 
1861 a 1863, isto é, a primeira organização. Sob tal design, entretanto, o poder estava bas-
tante centralizado e isso representava sérios riscos à unidade e à própria missão do movi-
mento. Por isso, divinamente instruída, Ellen G. White conclamou uma reestruturação, a 
qual se deu nos anos de 1901 a 1903. Desde então, temos o mesmo modelo quadri-nível 
de estrutura:

1. Conferência Geral / Divisões;
2. União Associação ou União Missão;
3. Associação Local ou Missão Local; e
4. Igreja local.

Na visão de Knight, entretanto, as Divisões não constituem seções da Conferência 
Geral (2001, p. 26), mas um nível estrutural adicional. Para ele, deste modo, a IASD possui 
quatro níveis hierárquicos acima da igreja local (knighT, 2007, p. 69), sendo tal modelo 
estrutural o maior desafio da mesma.

Aspectos positivos gerais

Apesar de todos os aspectos negativos nessa estrutura organizacional na percepção 
de Knight, e que serão discutidos na presente análise, não se pode deixar de admitir que o 
livro possui muitos pontos positivos, que merecem consideração e até mesmo elogio.

No primeiro estágio, por exemplo, ressoa um importante alerta quanto à impor-
tância do assunto, uma vez que este lida com o modus operandi da IASD, isto é, a maneira 
como ela funciona e é conduzida. Além disso, permeia a leitura um forte estímulo para 
assumirmos nosso papel na missão de pregar o evangelho a todo o mundo. 

No segundo estágio, Knight fornece um extraordinário compêndio sobre a his-
tória da organização da IASD, em relação à sua estrutura, missão e crescimento. Desse 
modo, é possível entender mais facilmente que a igreja teve um crescimento progressivo, 
o que chama a atenção para a necessidade de flexibilidade. Além disso, essa parte provê 
segurança em relação aos fundamentos do movimento adventista, uma vez que afirma 
a sinceridade e fidelidade dos pioneiros em erguer o que hoje é conhecida como Igreja 
Adventista do Sétimo Dia.

No último estágio, de modo geral, os líderes da IASD têm sua atenção voltada 
para o cumprimento de seus deveres, como verdadeiros missionários, não importa o 
preço que paguem. Assim, o autor aponta uma série de problemas e contaminações 
capitais que têm afetado a igreja, os quais a liderança ao redor do mundo deve buscar 
solucionar com urgência.

Aspectos negativos gerais

Quanto aos aspectos negativos gerais, na primeira parte o maior problema tem a 
ver com a própria publicação do livro. Será que o público que terá acesso ao material es-
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tará preparado para lidar adequadamente com seu conteúdo? Além disso, que riscos isso 
oferece para a credibilidade dos membros em relação à liderança da IASD? Uma publi-
cação como essa não expandiria tal cisma, especialmente norte-americano, para todos os 
países onde a IASD está presente?

Nas partes que compreendem o desenvolvimento histórico da IASD, Knight apre-
senta dificuldades ao relacionar teologia e organização. O leitor terá dificuldades para ver 
a atuação de Deus no decorrer do processo que redundou no que hoje a igreja é. Tudo 
soa em tons bastante antropo-sociológicos, uma vez que o autor evita qualquer tipo de 
manifestação de júbilo ou mesmo qualquer menção da ação divina.

Quando analisada a questão filosófico-administrativa, o problema se agrava ainda 
mais. IIWTD transmite a nítida impressão de que Deus depende dos seres humanos para 
levar a cabo seus planos. Isso sem falar das constantes lembranças de Knight quanto aos 
riscos de a IASD desaparecer, tal como já desapareceram diversos outros movimentos 
religiosos no mundo.

No último estágio, que trata da reestruturação da IASD, falta clareza no pensa-
mento de Knight. Afinal, as formulações que ele sugere seriam gerais, isto é, aplicáveis ao 
mundo todo ou específicas para os EUA? Elas são fixas ou permitem adaptações? Quais 
são os riscos envolvidos? Houve um estudo quanto à viabilidade da mudança? Quanto de 
“paixão” do autor estaria envolvido em suas conclusões?

George Knight: O “guru” adventista?

Nota-se uma grande similaridade de IIWTD com uma obra bastante conhecida 
na área de administração de empresas. Nela, Peter Drucker – considerado o pai ou o 
“guru” da administração moderna – analisa o desenvolvimento das corporações e do pró-
prio ambiente corporativo do século 20. Assim, Drucker procura antecipar como estes se 
comportarão no século 21, estabelecendo quais serão seus maiores desafios e, portanto, 
as mudanças e adaptações que as organizações devem fazer a fim de que não morram, 
mas tenham sucesso.

Isto é justamente o que Knight faz (especificamente para com a IASD, é óbvio), 
notadamente em seu capítulo três “Church and Change” (knighT, 2007, p. 32-38). Curio-
samente, ambos os autores publicaram suas obras próximo à sua aposentadoria, talvez 
como um último legado ex officio ao meio do qual faziam parte. A única diferença é que 
Knight continua vivo, ao passo que Drucker faleceu no ano de 2003, com 96 anos.

Em seu livro, Drucker avalia até mesmo as igrejas protestantes norte-americanas. 
Focalizando as mega-igrejas que começaram a surgir no final dos anos 80, ele sugere algu-
mas mudanças para que outras igrejas experimentem o mesmo crescimento.

O pensamento de Knight é muito semelhante ao de Drucker, assim como algumas 
ideias-chave problemáticas. Com relação ao culto, por exemplo, Drucker sugere uma ex-
periência mais espiritual e menos ritualista (Drucker, 2001, p. 33). Quanto ao estilo de 
vida, ele enfatiza o voluntariado e não o proselitismo tradicional.

Já Knight, em IIWTD, afirma que se a IASD quiser sobreviver e crescer no mundo 
pós-moderno em que se encontra, terá de abrir mão de algumas coisas. Seu culto, por 
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exemplo, deverá ser mais informal, com estilos de louvor mais adaptados à cultura re-
gional e menos preocupado com “certo” e “errado”. O estilo de vida dos membros, por 
conseguinte, deve estar mais aberto às múltiplas culturas mundiais, sem preocupação, por 
exemplo, com adornos (knighT, 2007, p. 36). Até mesmo algumas palavras-chave são 
bastante comuns para ambos os autores, tais como futuro, século 21, paradigmas, mudan-
ça, dinheiro e estrutura.

Não nos foi possível estabelecer que tipo de relacionamento Knight teve com 
esta obra – se é que o teve. Não obstante, chamou a atenção a grande semelhança de 
tom e sugestões de ambas, de modo que algumas ideias defendidas por Drucker trans-
parecem notavelmente em IIWTD, das quais se destacam duas: “A organização não é 
um item absoluto, mas um meio para tornar as pessoas produtivas no trabalho conjun-
to. Assim, uma estrutura organizacional é adequada para algumas tarefas, em determi-
nadas condições e ocasiões”; e “um princípio estrutural saudável é ter o menor número 
possível de camadas, isto é, ter uma organização a mais ‘achatada’ possível” (Drucker, 
2001, p. 19 e 21).

Aspectos negativos específicos

O primeiro aspecto negativo específico da abordagem que se observa diz respeito 
ao próprio título que Knight conferiu à sua obra, isto é, Se eu Fosse o Diabo.

Aparentemente, o primeiro uso dessa expressão ocorreu em 1987, em seu From 
1888 to Apostasy (knighT, 1987). Nessa obra, ao discutir sobre a controvérsia de Minneá-
polis, ele reflete sobre o que seria a estratégia de Satanás para obstruir a missão da igreja. 
“Se eu fosse o Diabo”, diz Knight, “eu manteria os adventistas discutindo sobre doutrina 
e arrazoando sobre o significado de palavras, de modo que eles não tivessem tempo para 
sua missão. Isto, de fato, é exatamente o que Ellen G. White infere que ele tem feito” 
(knighT, 1987, p. 69).

Knight está se referindo a uma carta que White enviara para os anciãos Madison e 
Howard Miller, no ano de 1889. Assim, em cima do que ela escreveu àqueles dois líderes 
da igreja, Knight aplicou um estilo polêmico para repetir a mesma ideia. 

Nos Estados Unidos, essa expressão é bastante conhecida e, de acordo com as 
pesquisas deste articulista, tem sido cunhada por Paul Harvey, um rádio comentarista 
nacionalmente conhecido no país. Em março de 1993, ele veiculou um texto que trazia 
essa expressão como título, além de repeti-la em todos os seus parágrafos.5 O texto 
ganhou vasta divulgação, de modo que, em 1999, já estava disponível em centenas de 
sites da internet. Por isso, nesse mesmo ano, a World Net Daily resolveu registrar a peça 
como sua propriedade.6

É verdade que Knight, portanto, parece ter sido o primeiro a usar a expressão. No 
entanto, o momento-chave em que fez uso dela, isto é, o fatídico devocional da Conferên-
cia Geral de Toronto, no ano de 2000, se valeu da prévia difusão provocada por Harvey. 
Daí, foi apenas um passo para a escolha da expressão como título de sua obra.

Seja como for, o título permanece sombrio e pode levar a indagações tais como: 
haveria George Knight manifestado algum tipo de empatia para com o inimigo? Será que, 
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por alguns instantes ele procurou raciocinar como o Diabo, encarnando seus propósitos 
e suas estratégias para derrotar o povo de Deus? Ou será que tudo aquilo produzido por 
ele seria fruto de sua contínua e acurada observação do que, pela Revelação e pela história, 
se tem visto Satanás fazer?

Da forma como está – e este é um ponto negativo – o título sugere, essencialmente, 
um tipo inadequado e inútil de comunhão, a qual a Bíblia diz que não pode haver (por 
exemplo, veja 2 Coríntios 6:14).

Neste expediente, faz-se muito útil uma análise de outra obra, bastante conhecida 
no meio cristão-evangélico: The Screwtape Letters, de C. S. Lewis (2005). Tendo em mente 
um propósito semelhante ao de Knight, Lewis procurou apresentar quais são as estra-
tégias do demônio para minar a vida cristã. Curiosamente, no entanto, no final dela ele 
desabafa sobre o que tal experiência significou para ele. “Muitas vezes, as pessoas me pe-
diam ou me aconselhavam a dar continuidade a The Screwtape Letters, mas durante muitos 
anos, não me senti nem um pouco inclinado a fazê-lo. Embora fosse a obra que escrevi 
com mais facilidade, jamais escrevi algo com menos prazer [...] Todo o esforço produziu 
uma espécie de cãibra espiritual [...] Levou tempo para essa sufocante experiência sair da 
memória” (Lewis, 2005, p. 174-176).

Além disso, tanto C. S. Lewis como George R. Knight, apresentam um mesmo 
padrão de inconsistência em tal exercício. Lewis afirmou não ter conseguido expor as 
minúcias do pensamento e estratégias de Deus em favor de seus filhos, alegando ser isto 
impossível (Lewis, 2005, p. 175). Knight, por outro lado, em momento algum foi capaz 
de dizer o que Deus fará em favor de seu povo, a despeito de sua mornidão e letargia la-
odiceanas. Em outras palavras, para Knight Deus esperará até que um povo se habilite a 
cumprir cabalmente a missão. Então – e somente então – Ele poderá voltar à Terra.

A própria maneira como as Escrituras apresentam e denunciam a obra de Satanás 
destoa totalmente da retórica de Knight. Alguns exemplos são:

a) “Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os 
desígnios” (2Co 2:10).

b) “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir” (Jo 10:10).
c) “[O Diabo] foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, por-

que nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso e pai da mentira” (Jo 8:44).

d) “Quando o Espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando 
repouso, porém não encontra. Por isso, diz: Voltarei para minha casa donde saí. E, tendo 
voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete 
espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem 
torna-se pior do que o primeiro” (Mt 12:43-45).

Ellen G. White também exibe um modelo bastante diferente para expor os planos 
do diabo. O próprio texto da carta da qual Knight se valeu para formular sua expressão se 
distingue bastante de seu intento. Disse White: “Neste tempo de perigo, se Satanás puder 
trabalhar sobre os elementos não consagrados do caráter dos homens, de modo a prendê-
los em discussões sem sentido e questionando, até que seja muito tarde para resgatar as 
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almas que estão rapidamente se afastando para além do alcance da ajuda, ele o fará. Foi me 
mostrado que isto é exatamente o que ele está fazendo. Ele está impedindo tais pessoas de 
obedecer às ordens de seu Capitão, em subserviência para o avanço da obra” (WHITE, 
1889, p. 39 e 40).

Knight, portanto, vale-se de um recurso sombrio e estranho à Revelação, que pro-
duz mais polêmica do que uma reflexão mais séria sobre a questão. 

Análise sociológica inconsistente

Outro importante ponto em que Knight apresenta séria inconsistência é sua aná-
lise sociológica da IASD. O material base utilizado por ele é o livro de David Moberg, 
The Church as a Social Institution (1984). Segundo essa obra, estudos de muitas igrejas re-
velam um padrão típico pelo qual elas passam enquanto emergem, crescem, declinam e 
finalmente morrem. Na visão de Moberg, o ciclo de vida de uma igreja passa por cinco 
estágios: 1) incipiência do movimento; 2) sua organização; 3) seu período de máxima 
eficiência; 4) sua institucionalização; 5) finalmente, sua desintegração e desaparecimento 
(1984, p. 118-125).

Segundo Knight, atualmente, parte da Igreja pode estar no estágio três, enquanto 
outros setores já estão bem avançados no estágio quatro. Assim, adverte Knight, a menos 
que critiquemos radicalmente (contudo, racionalmente) as estruturas da denominação, 
seus procedimentos, suas políticas, etc., ela estará fadada à desintegração e morte (2007, 
p. 46-48). Contraditoriamente, no entanto, em outras partes do livro, Knight prevê um 
crescimento extraordinário da IASD: 20 milhões em 2013 e 40 milhões em 2030, “se o 
tempo tiver de durar” (2007, p. 35 e 36).7

Outro ponto a ser considerado se refere à obsolescência e limitação do material 
base de que Knight lança mão. Em seu book-review sobre a obra de Moberg, William Smit, 
professor de Sociologia no Calvin College, Grand Rapids, MI, a julga obsoleta e pouco 
necessária para os dias atuais (1985, p. 150 e 153). Afinal de contas, a primeira edição desse 
livro foi publicada em 1962, sendo que, de acordo com sMiT, a segunda edição não apre-
sentou alterações no conteúdo ou nas ideias centrais originais (1985, p. 152).

Para Moberg, a igreja pode ser examinada como um grupo que exibe os mesmos 
processos sociais encontrados em qualquer grupo humano, o que contraria a eclesiologia 
bíblica defendida pela IASD, segundo a qual a igreja é o corpo de Cristo, alvo de sua su-
prema atenção, sendo por Ele dirigida e, nele, glorificada (conferência geraL Dos aD-
venTisTas Do séTiMo Dia, 2001, p. 3, 6-7, 13-14). Além do mais, como o próprio subtítulo 
de sua obra indica, Moberg se baseia numa série de estudos sociológicos que refletem uma 
realidade norte-americana, não-mundial.

Outra desvantagem dessa fundamentação de Knight é que a sociologia não pode 
explicar fenômenos espirituais, por mais que consiga observar e descrever aqueles que de-
les resultam, isto é, os de natureza antropológica. Uma forte razão para assim se concluir 
é o fato de os métodos sociológicos jamais explicarem dois movimentos:

a) Primeiramente, aquele levantado por Deus, o qual está sob o estrito controle 
divino, isto é, começa e termina não por fenômenos terrestres, mas apenas sob a ordem 
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divina. Um exemplo disso é o caso dos judeus. A religião judaica bíblica permaneceu por 
cerca de dois mil anos, desde Abraão. Foi a rejeição divina, no entanto, que a desestimu-
lou, reduzindo-a a apenas uma simbiose de religião secularizada com cultura tradicional, 
sendo rapidamente desbancada pela igreja cristã.

b) Em segundo lugar, o movimento erguido por Satanás também não se enquadra 
nas análises sociológicas gerais. Se o primeiro movimento é sustentado por Deus, este o é 
pelo próprio Satanás, que o tem conduzido com maestria e grande estabilidade ao longo 
do tempo. Só Deus pode feri-lo e, eventualmente, destruí-lo. Mas Ele fará isso apenas na 
consumação dos séculos (Cf. Ap 13:3, 12-13; 19:20 e 20:10).

Adventismo versus marxismo

Knight também procurou estabelecer uma comparação sociológica entre o adven-
tismo e o marxismo. Seu objetivo era mostrar que assim como o marxismo falhou, a 
despeito da beleza de sua ideologia, o adventismo também pode falhar, não obstante o 
brilho de suas promessas.

O parâmetro comum para Knight, entretanto, está errado. Enquanto a base adven-
tista está na clara e nua revelação divina, contida na Bíblia, a base marxista é ideológico-
idealista, concebida por uma mente nada mais do que humana e, portanto, insuficiente.8

Em resumo, podemos dizer que marxismo e adventismo não têm o mesmo 
motor, isto é, sua origem existencial não é a mesma. Enquanto o impulso original do 
marxismo surge de um clamor antropocêntrico, o do adventismo brota de um cha-
mado teocêntrico.

Adventismo versus judaísmo

Outro aspecto sociológico bastante complicado na obra de Knight é a comparação 
que ele faz do adventismo atual com o judaísmo por ocasião da primeira vinda de Cristo. 
Dedicaremos a este tópico um espaço maior, especialmente pelo emprego fundamental 
que o autor faz dele, não obstante sua perigosa inconsistência.

De acordo com Knight, os judeus estavam hermeneuticamente corretos por espe-
rarem um Messias que restaurasse politicamente a Israel, não que fosse um “servo sofre-
dor” (2007, p. 59-61). Afinal de contas, Knight afirma que, no Antigo Testamento Deus 
proveu duas possibilidades escatológicas, dependentes da resposta dos judeus a Jesus. 
Como os judeus falharam, o “plano B”, isto é, a segunda possibilidade teve lugar.

Com isso, Knight quer dizer que se os judeus tivessem aceitado a Jesus, Ele restau-
raria a hegemonia de Israel, Se ofereceria voluntariamente para o sacrifício, ressuscitaria 
e, finalmente, estabeleceria seu reino eterno a partir de Israel. O que chama a atenção, 
no entanto, é o fato de Knight afirmar que tudo isso estaria em perfeita harmonia com 
as profecias vetero-testamentárias. Afinal de contas, já havia profecias quanto à rejeição, 
traição e crucificação de Jesus (Cf. Sl 22 e Is 53), o que torna tal raciocínio inconsistente.

George Knight assim o faz para defender a ideia de que a IASD estaria recapitu-
lando os erros dos judeus. Para ele, em outras palavras, tanto quanto aqueles judeus, os 
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adventistas acreditam que Deus depende deles para cumprir seus propósitos, e ele assim o 
terá de fazer, pois são os guardadores de seus oráculos e mandamentos, os sustentadores 
da verdade presente, a raça eleita, a nação santa, etc.

No pensamento de Knight, em suma, a IASD corre o mesmo risco de rejeição 
causado e sofrido pelos judeus. Afinal, conforme ele argumenta e melhor será visto mais 
abaixo, a própria Ellen G. White, tal qual o AT, deu margem para uma dupla possibilidade 
de cumprimento escatológico. Isto é, se não fizermos nossa parte, Deus novamente pode 
colocar em ação um “novo plano B”.

Ao todo, Knight cita nove trechos nos quais, supostamente, White estaria profeti-
camente estabelecendo a possibilidade da rejeição da IASD. São eles:

Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como o fogo na 1. 
palha. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir; 
os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não 
houvessem eles negligenciado atender aos reclamos de Deus (2005b, p. 1:118).
Nenhum de nós pode passar sem as bênçãos de Deus, mas Ele pode fazer Sua obra 2. 
sem auxílio humano, se assim quiser. Deus, no entanto, dá a cada homem sua obra, e 
confia-lhes tesouros de riquezas e de inteligência, como a mordomos seus (2005d, p. 
736).
Há uma deplorável falta de espiritualidade entre nosso povo. [...] Vi que a glorificação 3. 
própria tornou-se comum entre os adventistas do sétimo dia, e a menos que o orgulho 
do homem seja abatido e Cristo exaltado, não estaremos, como um povo, em melhor 
condição de receber a Cristo em seu segundo advento do que o povo judeu estava por 
ocasião da primeira vinda”(2005d, p. 727 e 728).
Aproximamo-nos da mais importante crise que já sobreveio ao mundo. Se não estiver-4. 
mos bem despertos e vigilantes, ela se acercará de nós como um ladrão. Satanás está 
se preparando para agir secretamente por meio de seus agentes humanos (2005b, p. 
3:414).
Quando uma igreja se mostra infiel à palavra do Senhor, qualquer que possa ser sua 5. 
posição, por mais alto e sagrado que seja, o Senhor pode não mais trabalhar com elas. 
Outros são, então, escolhidos para carregar importantes responsabilidades (1983, p. 
125).
Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o 6. 
convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão 
da mesma maneira rejeitados? (2005e, p. 303 e 304).

Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela será 7. 
julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual 
não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu; se as bênçãos 
que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre 
ela será pronunciada a sentença: “Achada em falta” pela luz que lhe foi concedida, pelas 
oportunidades dadas, será ela julgada (2005f, p. 251).
Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída8. 9 (2005g, p. 48).
É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos nos primeiros tem-9. 
pos desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. 
Falhou, porém, a palavra do Senhor? Nunca! Devemos lembrar que as promessas e 
ameaças de Deus são igualmente condicionais (2005b, p. 1:67).
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Uma primeira e superficial leitura desses textos parece confirmar as preocupa-
ções de George R. Knight. Algumas considerações, no entanto, podem nos levar a um 
sério questionamento quanto à legitimidade do uso que ele faz de tais citações.

Primeiramente, a forma literal com que ele toma os textos, sem qualquer preocu-
pação exegética com eles, por si só sinaliza que algo está faltando. Afinal, são deixados 
de lado muitos aspectos históricos relevantes para uma correta compreensão da mensa-
gem contida nas palavras de Ellen G. White.

Knight, por exemplo, não faz qualquer menção sobre qual o contexto em que tais 
textos foram escritos, nem sobre quais os reais assuntos que a mensageira do Senhor esta-
va discutindo. Diga-se de passagem, aliás, que nenhum deles tratava da estrutura da IASD.

Não há, ainda, qualquer preocupação do autor em estabelecer, no discurso de 
Ellen G. White, uma consciente distinção entre lamento humano e voz profética, tam-
pouco entre possibilidade e profecia. Sobre profecia, aliás, onde estariam aquelas nas 
quais White previu a futura rejeição da IASD?

De acordo com o autor deste artigo, há uma questão fundamental que permeia 
toda a obra de Knight. Por mais que ele afirme exatamente o contrário, suas ideias 
apontam para uma suposta dependência que Deus teria dos seres humanos, a fim de 
cumprir seus propósitos.

Nesta linha de raciocínio, Deus seria um tipo de “Thomas Edison” que, seguindo 
o modelo de “tentativa-erro”, depois de milhares de tentativas, finalmente conseguirá 
produzir “um filamento incandescente, mas não combustível, que resultará na luz elé-
trica”. Em outras palavras, em todos estes milhares de anos da história humana, Deus 
estaria tentando preparar um povo para, finalmente, fazer as coisas acontecerem e, 
assim, trazer o tão esperado eschaton.

O mais interessante, por outro lado, é que alguns desses textos – senão todos 
– são os mesmos usados contra a IASD por movimentos dissidentes, como, por exem-
plo, o Movimento de Reforma.10 Isto porque, quando usados fora de seu contexto 
e espírito original, tais passagens se potencializam em expor a IASD à dúvida, e em 
formar novas dissidências.

No fundo, todas as ideias parecem girar em torno de um pensador cristão que 
não gostaria de descer à sepultura sem ver Cristo voltar, e que, portanto, clama: “Por 
favor, IASD, acorde! Se não Deus nos rejeitará como povo e sua volta será retardada 
ainda mais!” (knighT, 2007, p. 21).

O silogismo que motivou a publicação de IIWTD

Através de uma espécie de silogismo, George Knight procura estabelecer o plano 
de fundo que justificaria a publicação de sua obra. Por um lado, ele afirma que, embora a 
forma de administração da IASD seja representativa, seus líderes não têm, de fato, repre-
sentado os interesses do povo e do próprio Deus.

Neste sentido, por outro lado, alguns aspectos do congregacionalismo tradicional 
ofereceriam vantagens desejáveis para uma IASD assim. Logo, seria positiva a aplicação 
daquilo que Knight chama de “congregacionalismo adventista”, isto é, uma forma de su-
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pervisão em que os membros em geral se envolvessem e tomassem parte nas discussões 
administrativas da igreja, deixando de ser “meros expectadores” das decisões e tornando-
se auxiliares e fiscais do próprio processo decisório.

O modelo organizacional de Knight

Finalmente, pode-se apresentar a estrutura organizacional proposta por George 
R. Knight, cuja constituição segue um modelo chamado por ele de tri-nível.11 No nível 
mais elevado, permaneceria a Conferência Geral, mas num estado reduzido. Em segundo 
lugar, as “divisões regionais”, que assumiriam as funções das atuais divisões e, também, 
os cargos de coordenação e suporte hoje desempenhados pelas uniões. Desse modo, ao 
invés das 13 atuais, haveria umas 20 ao redor do mundo. 

 Então, apareceriam as “associações administrativas locais”, que assumiriam as fun-
ções de controle das uniões, criando um sistema básico de gerenciamento ministerial, de 
modo a colocar o maior número possível de ministros nos campos missionários.

Não é preciso ser um administrador para perceber que as sugestões de Knight são 
mais filosóficas do que práticas. Na verdade, nem 5% de sua obra trata tecnicamente do 
problema que ele aponta. Sua própria sugestão carece de desdobramento técnico específico.

Além disso, nenhum estudo foi empreendido por ele para estabelecer um panora-
ma crítico dos riscos e necessidades de adaptação que decorrerão de sua proposta. Não 
há, sequer, uma previsão básica de ganhos e oportunidades que sua ideia proporcionará 
– o que, em um planejamento estratégico é considerado inaceitável.12

Finalmente, a frágil e mal elaborada proposta de Knight, em termos gerais, parece 
desconsiderar o efeito estático dos mais de 100 anos de existência da atual estrutura da IASD. 
Talvez tudo isso resulte do fato de ele não ser um administrador e, sim, um acadêmico.

A chave hermenêutica da obra

A partir desse ponto, tornou-se oportuno prover um panorama histórico do de-
senvolvimento do assunto. Acredita-se que ele forneça a própria chave hermenêutica para 
compreender tanto a obra em si, como os motivos que levaram Knight a publicá-la.

No ano de 1972, Wilfred M. Hillock publica o artigo “Need for Organizational 
Change in the Adventist Church”. A partir dessa data, intensifica-se o cisma de alguns 
quanto à estrutura organizacional e, finalmente, quanto à própria administração da IASD.

Em 1984, a responsável pela publicação da revista trimestral Spectrum13 forma a 
“Task-Force on Church Structure” a fim de discutir a reforma organizacional da IASD. Eles 
estavam confiantes de que 1984 seria “o ano da reorganização”. Dez propostas foram 
elaboradas e publicadas na própria Spectrum (waLTers, 1984, p. 17). Até onde se sabe, no 
entanto, jamais foram acatadas. Nesse mesmo ano, knighT começa a se envolver mais 
de perto com o assunto, publicando “Spiritual Revival and Educational Expansion” na 
Adventist Review (1984).

Em 1995, Knight publica o artigo “Church Structure for 2001”, na Adventist Today. 
Ele fica cada vez mais convicto de que o problema da IASD está na obsolescência de sua 
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estrutura. Nesse número da revista, aliás, Raymond F. Cottrell (1995) – antigo militante do 
assunto – também escreve um artigo questionando a organização hierárquica adventista. 
Assim, o editorial produzido por Jim Walters (1995) procurou associar Cottrell a Knight, 
ambos como críticos da estrutura organizacional da igreja.

Conforme o próprio Knight menciona, alguns administradores como Barry 
Oliver14 também tentam levar a cabo uma reestruturação na Austrália, a qual elimina-
ria as uniões. Mas o “tribalismo entrincheirado” – Knight afirma – só fez consolidar 
a estrutura, pois mesmo as mais fracas associações não aceitaram o plano. A Associa-
ção Geral, por outro lado, também não aceitou a proposta de eliminação das uniões, 
alegando que estas são os blocos base da igreja mundial, o que torna a proposta “não-
experimental”.15

No Concílio Anual de 2005 (ocorrido em 11 de outubro), o assunto é discutido e o 
Comitê Executivo da Associação Geral vota a formação de uma comissão, denominada 
“Commission on Ministries, Services and Structures”, que seria composta por 100 repre-
sentantes da IASD ao redor do mundo, a fim de tratar oficialmente do assunto.16

Na mesma reunião, Ian Sleeman, um delegado britânico, ironicamente prediz o 
resultado da iniciativa: “Deve haver uma melhor maneira de fazer a Igreja, mas perus 
não votam pelo Natal, e os diretores de departamentos não votarão sua própria saída 
do escritório.”17

Entretanto, no dia 11 de abril de 2006, em Loma Linda (CA), ocorre o primeiro en-
contro da comissão. Muitos membros preparam e apresentam materiais sobre o assunto. 
O próprio George Knight apresentou um paper que, hoje, integra seu IIWTD, denomi-
nado “Organizing for Mission: The Development of  Seventh-day Adventist Organiza-
tional Structure.”18 Muitas considerações importantes são feitas, mas dada a imensidão do 
assunto, um segundo encontro é marcado para o mês de outubro.

De 5 a 6 de outubro de 2006, em Silver Spring (MD), ocorre o segundo en-
contro da comissão. Papers encomendados no primeiro encontro são apresentados. 
O resultado dos trabalhos e das discussões é reunido num relatório prévio, denomi-
nado “Principles, Possibilities and Limits of  Flexibility in the Design of  Seventh-
day Adventist Organizational Structure.”19 Um ano mais tarde, novamente em Silver 
Spring (MD), ocorre o terceiro e último encontro da comissão, no qual o relatório é 
concluído. Ele foi apresentado quatro dias depois, no Concílio Anual, sob o título: 
“Principles and Practices in Organizational Flexibility for Seventh-day Adventist De-
nominational Structure”.20

Ainda no ano de 2007, aparentemente por temer que os administradores da IASD 
não fizessem qualquer mudança, a despeito dos avanços promovidos pela comissão, Kni-
ght decide levar os membros a pressionar a administração.21 Para tanto, ele usa sua última 
e mais poderosa arma: a publicação de IIWTD. “Se os administradores sabem o que deve 
ser feito, mas não o fazem” – parece ser o pensamento de Knight – “então os membros 
devem pressioná-los por mudanças. Afinal, a própria sociologia prevê o fim de uma igreja 
como a IASD, que não se adapta às necessidades de seu tempo. Portanto, precisamos que 
os membros forcem isto, se não Deus vai rejeitar-nos como igreja, e escolherá outros para 
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concluir a obra. E nós não queremos ficar mais tempo neste mundo. Queremos que Jesus 
volte em nossos dias!”.

O “DNA” da obra de Knight

Esse estudo histórico não apenas mostra que Knight jamais esteve sozinho na mi-
litância por uma estrutura reformada, como também apresenta o próprio “DNA” de suas 
ideias. Como foi visto, desde 1972, homens como Hillock, Walters e Cottrell – além dos 
outros integrantes da “Task-Force on Church Structure” – já estavam fortemente envol-
vidos nesse assunto, tão veementemente quanto Knight o está hoje. 

No entanto, não é à toa que as ideias de tais homens em muito se parecem com as 
defendidas atualmente por Knight, por exemplo: a) A proposta relativa ao fim das uniões; 
b) A proposta de uma participação mais representativa de membros leigos nas comissões 
administrativas22, uma vez que, como o próprio Walters já dizia, “os representantes da 
liderança da Igreja Adventista têm, frequentemente, sido mais simbólicos do que reais” 
(waLTer, 1984, p. 15).

Portanto, é muito provável que o próprio Knight seja fruto do chamado “Espírito 
da Costa Oeste Norte-americana”, isto é, o sentimento de liderança nacional nas con-
quistas históricas, no desenvolvimento industrial, e, notadamente, no encabeçamento das 
críticas que levam o país às mudanças, às inovações e ao aperfeiçoamento. Tal é a veraci-
dade desse fato que a própria IASD possui dois polos nos EUA: o da Costa Leste, mais 
conservador, e o da Costa Oeste, mais liberal.

O que George Knight não considerou

A partir deste ponto, pretende-se ressaltar alguns pontos vitais que Knight fatal-
mente deixou de considerar.

O progresso da Associação Geral

Primeiramente, George R. Knight não considerou o progresso da Associação Ge-
ral em estabelecer e levar até o fim a “Commission on Ministries, Services and Structu-
res”, especialmente chefiada pelo próprio Jan Paulsen, presidente mundial da IASD.

Até os críticos da Spectrum tiveram de reconhecer as inéditas possibilidades previstas 
pelo relatório. Na seção “NoteWorthy” de seu primeiro volume de 2008 (isto é, o primeiro 
após a divulgação do relatório final daquela comissão), foi salientado o fato de que “os autores 
anônimos do relatório sobre flexibilidade afirmam que nenhuma revisão anterior da estrutura 
denominacional ‘levava em conta a questão da flexibilidade’, levando-nos a crer que o grupo 
de estudo está quebrando paradigmas” (cafferky, 2008, p. 78). Diferente de antigamente, 
em outras palavras, não existem mais barreiras políticas contra novos arranjos na estrutura.

É verdade que nenhum dos exemplos de desenhos alternativos possibilitados pelo 
relatório sobre flexibilidade exclui a existência das uniões, uma vez que estas, de acordo 
com a própria Conferência Geral, são os blocos de construção da IASD mundial. Nota-
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se, entretanto, que uma série de adaptações e inovações inéditas podem ser feitas, sendo o 
último modelo muito parecido com o defendido por Knight (coMMission on MinisTries, 
services anD sTrucTures, 2008).

A natureza divino-humana da obra

Knight também parece não haver considerado um aspecto da natureza divino-
humana da obra. Evidentemente, o elemento humano tem um importante papel no des-
fecho da história terrestre, como fortemente enfatizado por esse autor. Porém, ele sempre 
foi, é e sempre será subordinado ao elemento divino, nunca o contrário.

A perspectiva divina de algumas declarações de Ellen G. White

Com isso em mente, Knight poderia ter compreendido a perspectiva divina de algu-
mas declarações de Ellen G. White, como por exemplo: “Houvesse a igreja de Cristo feito a 
obra que lhe era designada, como Ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes adverti-
do, e o Senhor Jesus teria vindo à Terra em poder e grande glória” (whiTe, 2005a, p. 634).

A atuação divina a despeito da negligência humana

Ellen G. White corrobora fortemente a ideia de que, a fim de cumprir Seus propó-
sitos, Deus agirá a despeito da negligência do ser humano: “Deus empregará instrumentos 
cuja origem o homem será incapaz de discernir; os anjos farão uma obra que os homens 
poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender aos 
reclamos de Deus” (2005b, p. 1:118).

O total controle divino do fluxo da história

Afinal de contas, a mesma Ellen G. White reconhece o total controle divino do 
fluxo da história humana, ao declarar que “os desígnios divinos não reconhecem adian-
tamento nem tardança” (2005a, p. 32). A própria Bíblia, finalmente, demonstra que os 
grandes atos de Deus na história humana, como a própria encarnação de Jesus, ocorrem 
“na plenitude do tempo” (Gl 4:4).

É verdade que se esta igreja decidir não cumprir os propósitos divinos, Ele fará uso 
de outro movimento, e deixará todo este de fora de Sua herança, assim como fez com o in-
crédulo povo que saiu do Egito (só Josué e Calebe, os remanescentes, entraram em Canaã). 
Dois pontos, no entanto, não se pode deixar de considerar: 1) Se tal situação acontecesse, 
Deus já estaria ciente dela desde o princípio, isto é, Ele não seria pego de surpresa, pois tudo 
já estava adequado a seu plano-mestre. 2) Além disso, conforme o princípio esboçado em 
Amós 3:7, Deus de antemão nos revelaria tal rejeição através de claras e específicas profe-
cias, e isso Knight não conseguiu indicar que ele fez com relação à IASD.

Deus, portanto, não é refém da humanidade, mas o Senhor é o Revelador de 
sua história!
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Textos de Ellen G. White que afirmam a vitória da IASD

George R. Knight forneceu alguns textos de Ellen G. White que, supostamente, indi-
cam que a IASD corre o risco de desaparecer. O autor deste artigo também provê alguns tex-
tos que, não supostamente, indicam o contrário (não deixe de notar a ordem cronológica).

1886 - A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo 
que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura - a palha separada do trigo pre-
cioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar (2005b, p. 2:380).

1890 - Tomais passagens dos Testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacu-
didura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, 
santo, que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. ... Aceitassem muitos os pontos de vis-
ta que avançais, e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições 
de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás 
quer (2005b, p. 1:179).
1892 - Não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja 
bem-sucedida. Deus está à testa da obra, e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessi-
tando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso, e trabalhará para endireitar 
todo erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o Seu povo, em 
segurança, para o porto (2005b, p. 1:390).

1893 - Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, e 
não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja 
joio no meio do trigo. [...] Embora existam males na igreja, e tenham de existir até ao fim 
do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado 
pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconse-
lhada, é o único objeto na Terra ao qual Cristo confere Sua suprema consideração (2005c, 
p. 45 e49).
1898 - Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira 
mensagem angélica. Como o Capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, 
assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os 
oponentes (2005c, p. 410).
1913 - Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia Seu 
povo, e que continuará a ser com eles, até ao fim (2005b, 2:406).

A mais urgente necessidade da IASD

Finalmente, George R. Knight não considerou qual realmente seria a mais urgente 
necessidade da IASD. Segundo Ellen G. White, isso não tem a ver com reestruturação 
organizacional, mas primariamente com “um reavivamento da verdadeira piedade entre 
nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa 
primeira ocupação” (2005b, 1:121).

Desse modo, não apenas Knight, mas todo líder da IASD, em todos os cantos e 
recantos deste vasto mundo, deveria proclamar tempo de reavivamento da verdadeira 
piedade em nossas fileiras. É a partir desse ponto, e de nenhum outro mais, que qualquer 
reforma consistente pode começar, mesmo na estrutura organizacional da IASD. 
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Notas

1 Doravante IASD.
2 Doravante IIWTD.
3 Pelo menos a posição favorável de alguns líderes da IASD nos EUA (como: BURRIL et al.) pode ser 

encontrada na edição online da Adventist Review.
4 Informações disponíveis em: http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Knight. Acesso em 31 de 

outubro de 2008.
5 Cf. histórico disponível em: http://www.snopes.com/politics/soapbox/devil.asp. Acesso em 17 de 

fevereiro de 2008.
6 Cf. declaração disponível em: http://www.truthorfiction.com/rumors/p/paulharveycommentary.

html. Acesso em 17 de fevereiro de 2008.
7 Tradução de “If  time should last”, antiga expressão usada no passado pelos adventistas norte-amer-

icanos (Cf. nix, 1994, p. 196). 
8 Ou será que George R. Knight atribui algum tipo de inspiração a pessoas como Carl Marx, Wilhelm 

Friedrich Hegel, etc.?
9 O termo “saída” foi traduzido do original “coming out”, ou seja, o mesmo movimento que tirou os 

adventistas da confusão religiosa das outras igrejas.
10 Cf. disponível em http://www.newreformation.com/synthesis/1.20.html. Acesso em 31 de outu-

bro de 2008.
11 Tri-nível apenas sob a perspectiva financeira, uma vez que o nível não remunerado, isto é, a igreja 

local, é deixado de fora. Segundo o Manual da Igreja, no entanto, esse nível é parte integrante da 
organização geral da IASD.

12 Veja, por exemplo, os requisitos da – internacionalmente aceita – Metodologia SMART, sob 
a qual os objetivos de um determinado plano devem ser: específicos, mensuráveis, audaciosos, 
realizáveis e temporizáveis.

13 Isto é, a Associação dos Fóruns Adventistas (AAF).
14 Barry oLiver é o atual presidente da Divisão Sul do Pacífico. Sua importante tese doutoral, SDA 

Organizational Structure: Past, present and future, demonstrou, através de uma análise histórica, o caráter 
contingencial o missiologicamente orientado da forma estrutural da IASD.

15 Veja a declaração de Earl W. Amundson, ex-presidente da União Atlântica (1985, p. 54).
16 Uma cobertura oficial do assunto está disponível em http://www.adventist.org/world_church/

commission-ministries-services-structures. Acesso em 10 de março de 2008.
17 Disponível em http://news.adventist.org/data/2005/09/1129067537/index.html.en. Acesso 

em 10 de março de 2008.
18 Disponível em http://www.adventist.org/world_church/commission-ministries-services-structu-

res/knight-organized-for-mission.pdf. Acesso em 10 de março de 2008.
19 Disponível em http://www.adventist.org/world_church/commission-ministries-services-

structures/Flexibility-Paper-October-2006.pdf. Acesso em 10 de março de 2008.
20 Disponível em http://www.adventist.org/world_church/commission-ministries-services-structu-

res/report-on-flexibility.pdf. Acesso em 10 de março de 2008.
21 Daí, diga-se de passagem, brota sua ideia sobre o “Congregacionalismo Adventista”.
22 A “Força-tarefa sobre Estrutura da Igreja” chegava a defender, dentre outras propostas, que pelo 
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menos 50% de cada comitê, comissão ou quadro permanente da IASD deveria ser constituído de 
membros leigos (cf. waLTers, 1984, p. 17).
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