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Resumo: Este artigo analisa dois 
grupos de textos distintos de Ellen G. 
White que tratam da condição humana de 
Cristo, em aparente paradoxo, destacando 
ao mesmo tempo a visão pré-lapsaraina e 
pós-lapsariana. Por meio de análise con-
textual e lingüística, mostra que, em vez 
de contradição, os textos se harmonizam, 
fazendo emergir um conceito cristológico 
equilibrado, condizente, antes de tudo, com 
as Escrituras.

AbstRAct: This article comprises an 
analysis of two distinct sets of texts dea-
ling with the human nature of Christ in the 
writings of Ellen G. White. These particular 
texts seem to be in contradiction because 
apparently they defend both prelapsarian 
and postlapsarian positions. The author, 
by means of contextual and linguistic in-
vestigation, concludes that far from being 
contradictory the texts under consideration 
are in fact complementary, and bring up a 
balanced Christological view, in harmony 
with Scriptures.

 IntRodução

Cristologia, o estudo da pessoa de 
Cristo, é o tema básico, predominante, da 
Bíblia. “Examinais as Escrituras”, disse 
Ele, “porque julgais ter nelas a vida eterna, 
e são elas mesmas que testificam de Mim” 
(Jo 5:39).1 

Como Igreja, os Adventistas do Sétimo 
Dia mantêm uma posição cristológica fun-
damentalista e histórica. Admitem, como 
estabelece a declaração de fé do Concílio 
de Calcedônia realizado em 451 d.C., que 
Jesus Cristo é “verdadeiramente Deus e 
verdadeiramente homem, da mesma es-
sência do Pai de acordo com a divindade, e 

da mesma essência nossa de acordo com a 
humanidade”. Ele é um único ser na posse 
de duas naturezas distintas: a divina, pela 
qual é igual a Deus, e a humana, pela qual 
é igual a nós.

É crido igualmente que, ao encarnar 
e viver a vida humana, o Filho de Deus 
assumiu, justo como nós, uma humanida-
de sensível às tentações de Satanás, mas, 
bem ao contrário de nós, sem jamais ter 
pecado (1Pe 2:22). Todavia, que tipo de 
natureza humana foi assumida por Ele? 
Pré-lapsariana, isto é, idêntica a de Adão 
antes da queda, ou pós-lapsariana, isto é, 
idêntica à nossa?

Ambas as hipóteses parecem contar com 
apoio bíblico. Hebreus 7:26, por exemplo, 
refere-se a Cristo como “santo, inculpá-
vel, sem mácula, separado dos pecadores, 
e feito mais alto do que os céus”. Estas 
palavras descrevem adequadamente uma 
condição pré-lapsariana de humanidade. 
Por outro lado, a mesma epístola, em 2:14 
e 17, afirma que Ele Se tornou semelhante 
aos demais homens, na “participação co-
mum de carne e sangue”, o que sugere uma 
condição pós-lapsariana.2 

Igualmente o Espírito de Profecia3  
parece favorecer a uma e outra hipótese. 
Determinadas referências contêm um claro 
sentido pré-lapsariano, enquanto outras 
parecem indicar o contrário. As citações se 
harmonizam e fazem emergir um conceito 
cristológico equilibrado, condizente, antes 
de tudo, com as Escrituras. Demonstrá-lo 
é o propósito deste artigo.

‘sem pecAdo’
As seguintes citações têm sabor pré-

lapsariano. Grifos foram supridos:

A condIção humAnA de Jesus nos 
escRItos de ellen G. WhIte
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 Cristo veio à Terra, tomando sobre 
Si a humanidade e constituindo-Se repre-
sentante do homem, para mostrar no con-
flito com Satanás, que o homem, tal como 
Deus o criou,  unido  ao Pai e ao Filho, 
poderia obedecer a todo reclamo divino.4 

Cristo é chamado o segundo Adão. 
Em pureza e santidade, unido com Deus 
e amado por Deus, Ele começou onde 
o primeiro Adão começou. Ele cruzou o 
chão onde Adão caiu, e redimiu o fracasso 
de Adão.5 

Ele venceu Satanás na mesma natureza 
sobre a qual no Éden Satanás obteve a 
vitória.6 

Ele devia tomar Sua posição como cabe-
ça de humanidade ao tomar a natureza, mas 
não a pecaminosidade do homem.7 

Sede cuidadosos, excessivamente cui-
dadosos quanto a como vos ocupais com 
a natureza humana de Cristo. Não o colo-
queis diante do povo como um homem com 
as propensões do pecado. Ele é o segundo 
Adão. O primeiro Adão foi criado puro, 
impecável, sem uma mancha de pecado 
sobre si; ele era a imagem de Deus. [...] 
Jesus. [...] poderia ter caído, mas nem por 
um momento existiu nEle uma propensão 
má. [...] Nunca, de forma alguma, deixe a 
mais leve impressão sobre as mentes hu-
manas que uma mancha de corrupção, ou 
inclinação para a corrupção apegou-se a 
Cristo, ou que Ele de alguma forma cedeu 
à corrupção. [...] Que cada ser humano seja 
advertido contra a idéia de tornar Cristo 
totalmente humano tal como um de nós; 
isto não pode ser.8 

Destas citações infere-se que Cristo é 
o segundo Adão e, como tal, era diferente 
de nós, não possuindo a mácula do pecado, 
natural a nós desde que somos gerados.9  
Ele era isento das tendências carnais e 
pecaminosas que marcam a nossa vida. 
Para Ellen G. White, expressões como 
“pecaminosidade do homem”, “propensões 
para corrupção”, “mancha de corrupção”, 
“propensão má” e “propensões do pecado” 
são, nesse contexto, mais ou menos equi-
valentes. Nenhuma destas coisas se fez 
presente em Jesus.

FoRmA e nAtuRezA do homem  cAído

Outras citações parecem implicar a 
realidade pós-lapsariana. Aqui quatro 
delas; novamente foram grifadas algumas 
palavras por motivo de ênfase:

A natureza de Deus, cuja lei tinha sido 
transgredida, e a natureza de Adão, o trans-
gressor, reuniram-se em Jesus – o Filho de 
Deus e o Filho do homem.10 

Cristo, que não conhecia o mínimo 
vestígio de pecado ou contaminação, 
tomou nossa natureza em seu estado de-
teriorado.11 

Ele tomou sobre Sua natureza impecá-
vel, nossa natureza pecaminosa.12 

Estava no plano de Deus que Cristo 
tomasse sobre Si a forma e natureza do 
homem caído.13 

Estas citações deixam claro que Cristo 
assumiu uma natureza humana desfigurada 
pelo pecado, portanto idêntica à nossa. 
Como harmonizar os dois grupos de ci-
tações?

Bem, Cristo não pode ter tido duas na-
turezas humanas, uma imaculada e outra 
corrompida. Se for isto que Ellen G. White 
está afirmando, então ela se contradiz. Mas 
seguramente não é este o caso. A questão 
é se entendemos corretamente o que está 
sendo declarado.

conceItos que se complementAm

Na verdade, os conceitos pré e pós-
lapsarianos, no contexto da Bíblia e do 
Espírito de Profecia, não se contradizem 
nem se excluem; eles se complementam. 
Caso contrário, não possuiriam, ambos, o 
aval da inspiração.

Tomemos como exemplo a penúltima 
declaração acima. A escritora não pode 
estar afirmando que Jesus tomou nossa 
natureza pecaminosa sobre Sua natureza 
impecável, no sentido de que Ele passou 
a ter duas naturezas humanas, uma que já 
era Sua e outra que tomou de nós. Aliás, 
o sentido do verbo inglês to take (tomar), 
seguido da preposição upon (sobre), como 
aparece no original, é, segundo um dos 
mais credenciados dicionários deste idio-
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ma, “aceitar a responsabilidade por; aceitar 
como responsabilidade ou dever”14 .

A idéia é que Cristo Se submeteu à situ-
ação do homem no pecado, para conhecer, 
por experiência, as lutas de um pecador, e 
por esse meio habilitar-Se a lhe prestar uma 
ajuda eficaz. Na seqüência, a citação favo-
rece tal pensamento: “Ele tomou sobre Sua 
natureza sem pecado a nossa pecaminosa 
natureza, para saber como socorrer os que 
são tentados.”15 

O mesmo ocorre quanto à quarta cita-
ção:

Ao tomar a natureza humana, Cristo 
habilitou-Se a entender a natureza das 
provações humanas, e todas as tentações 
que assediam o homem. Os anjos, que não 
estavam familiarizados com o pecado, não 
poderiam simpatizar-se com o homem em 
suas provações peculiares. [...] Estava no 
plano de Deus que Cristo tomasse sobre 
Si a forma e natureza do homem caído, 
para que pudesse Se aperfeiçoar através do 
sofrimento [o que não poderia acontecer 
com Adão antes da queda], e Ele mesmo 
suportasse a força das ardentes tentações 
de Satanás, a fim de que pudesse entender 
como socorrer aqueles que seriam tenta-
dos.16 

Cristo assim participou das conseqü-
ências do pecado (às quais todos esta-
mos sujeitos), inclusive das debilidades 
por ele causadas, mas não do próprio 
pecado. A razão para tal: Ele deveria 
sentir e suportar “a força das ardentes 
tentações de Satanás”. Observemos que 
a “força” aqui é “das ardentes tentações 
de Satanás”, não de uma natureza humana 
pecaminosa, corrompida. O escritor sagra-
do alude a esse fato e seu propósito, da se-
guinte forma: “Pois naquilo que Ele mesmo 
sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para 
socorrer os que são tentados” (Hb 2:18). 
Então, num texto paralelo, acrescenta que, 
para tanto, não precisou Cristo participar do 
pecado. “Porque não temos sumo sacerdote 
que não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas, antes foi Ele tentado em todas 
as coisas, à nossa semelhança, mas sem 
pecado” (4:15). 

A fórmula “sem pecado” é chave para a 

compreensão do que está sendo afirmado. 
Não nos é dito apenas que Jesus não pecou, 
mas que Ele foi, como nós, tentado em 
tudo, todavia “sem pecado”, isto é, sem 
jamais ter participação no pecado. Certa-
mente Jesus nunca praticou o pecado, mas 
o que Lhe toca por realidade é mais que 
isso. O original grego reza coris áamartias, 
à parte do pecado; Ele jamais foi, em es-
sência, um pecador.17  Ou como diz Paulo: 
Ele “não conheceu o pecado” (2Co 3:21). 
Isso é mais que não pecar, não praticar o 
pecado; aponta para uma natureza humana 
moralmente imaculada.18 

questão dA teRmInoloGIA

A terminologia empregada por um 
escritor na exposição de um assunto é 
fundamental para a compreensão daquilo 
que está sendo comunicado. Isso tem a ver 
não apenas com o significado das palavras, 
mas também com as circunstâncias que 
contribuíram para o emprego delas.

É sabido que faltam a um escritor, em 
determinadas situações, termos que expres-
sem com mais precisão e objetividade o que 
ele tem em mente. Recursos literários às 
vezes se mostram ineficazes na abordagem 
de assuntos transcendentais. Certamente 
escritores bíblicos depararam este proble-
ma e com Ellen G. White não foi diferente. 
Este simples fato serve de alerta quanto 
à necessidade de cuidado na difícil tarefa 
da interpretação. Quando, por exemplo, a 
Bíblia afirma que Deus “Se arrependeu,” o 
sentido estritamente literal do termo pode 
conspirar contra o que está sendo, de fato, 
enunciado. Seja qual for esse sentido, ele não 
pode contrariar outras informações sobre 
Deus que a mesma Bíblia fornece, como 
quando, por exemplo, ela fala da imutabi-
lidade divina. Nesse caso, temos de convir 
que o que Deus é normatiza o sentido do 
termo a Ele aplicado; não o contrário.

No caso da natureza humana de Jesus, 
a exemplo de qualquer outro tema, cumpre 
saber por que Ellen G. White fez tais e tais 
declarações, por que utilizou determinada 
terminologia, enfim, o que realmente estava 
querendo comunicar. Um recurso seria ob-
servar o sentido que a escritora deu àqueles 
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termos em ocasiões quando assuntos menos 
complexos foram abordados. Isto, todavia, 
nem sempre é o caso, porque podem estar 
os referidos termos sendo agora empre-
gados em declarações não plenamente 
elaboradas. Exemplos disto são chamadas 
citações livres que Ellen G. White fez de 
suas fontes de pesquisa.

ellen G. WhIte e Fontes de ReFe-
RêncIA

A propósito, a revista The Ministry 
publicou, faz algum tempo, um curto, mas 
excelente artigo de Tim Poirier, diretor 
associado do White Estate, que toca exa-
tamente este ponto. Devemos compreender 
que a Sra. White não se acomodou com 
as visões que Deus lhe deu. Ela foi uma 
incansável pesquisadora, examinando au-
tores cujos escritos poderiam não somente 
ajudá-la a entender certos assuntos, mas 
igualmente suprir-lhe aquelas expressões 
através das quais poderia melhor expressar 
o que lhe fora revelado.

Segundo o articulista, um número de 
afirmações de Ellen G. White sobre a na-
tureza humana de Jesus parece refletir o 
pensamento do pregador anglicano Henry 
Melvill (1798-1871), cujos sermões foram 
publicados em vários volumes. Para este 
autor, a queda do homem acarretou duas 
conseqüências primárias: (1) debilidades 
inocentes, coisas como fome, dor, fraque-
za, sofrimento e morte; e (2) propensões 
pecaminosas, isto é, inclinações ou ten-
dências para o pecado. Cristo assumiu as 
primeiras sem assumir as segundas. Ainda, 
de acordo com o articulista, termos como 
propensão, tendência, predisposição, 
foram entendidos e empregados por ela 
numa perspectiva idêntica a de outro autor, 
Octavius Winslow, o qual seguiu a mesma 
linha de argumentação.19 

Este fato confirma a conclusão ante-
riormente estabelecida. Para a escritora em 
apreço, a imacularidade e impecabilidade 
de Cristo não significam incolumidade às 
conseqüências do pecado. Portanto, dois 
importantes aspectos da natureza humana 
de Jesus são abordados por ela, ambos 
imprescindíveis à nossa salvação. Por um 

lado, Cristo é referido como o segundo 
Adão, o Homem representativo da nova 
humanidade, o pai da raça redimida, Aque-
le que significa a segunda chance para o 
pecador, o Filho de Deus. Por outro, Ele 
é filho de Maria, Aquele que não somente 
Se identifica com nossa dores, conflitos e 
misérias, tornando-Se desta forma o nosso 
grande Ajudador, mas antes de tudo Aquele 
que Se colocou em nosso lugar para arrostar 
a pena que nos estava reservada, e tornar-
Se nosso Substituto e Redentor. “Vindo, 
porém, a plenitude do tempo, Deus enviou 
Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob 
a lei, para resgatar os que estavam sob a 
lei, a fim de que recebêssemos a adoção de 
filhos” (Gl 4:4, 5, itálicos supridos).

O quadro, pois, se completa, e Jesus 
é colocado em Seu devido pedestal. Ele 
é tudo o que o homem carece, o Alfa e o 
Ômega, o Autor e Consumador da reden-
ção, o grande Ideal e recurso para que este 
seja logrado. Temos então os dois lados de 
uma única moeda que se chama a natureza 
humana de Cristo.

ImpecAbIlIdAde e debIlIdAde:                  
conceItos em hARmonIA

Um terceiro grupo de citações esclare-
ce definitivamente o assunto. Novamente 
expressões enfáticas são grifadas.

Jesus aceitou a humanidade quando a 
raça havia sido enfraquecida por quatro 
mil anos de pecado.20 

No mesmo parágrafo ela afirma que 
Cristo subordinou-Se à lei da heredita-
riedade. O conceito chave desta citação é 
humanidade enfraquecida.

Separada da presença de Deus, a família 
humana, a cada geração sucessiva, esti-
vera se afastando mais e mais, da pureza, 
sabedoria e conhecimentos originais, que 
Adão possuía no Éden. Cristo suportou os 
pecados e fraquezas da raça humana tais 
como existiam quando Ele veio à Terra 
para ajudar o homem. Em favor da raça, 
tendo sobre Si as fraquezas do homem 
caído, devia Ele resistir as tentações de Sa-
tanás em todos os pontos em que o homem 
seria tentado.21 
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Aqui é afirmado que Jesus não veio no 
vigor de Adão antes da queda. Ele assumiu 
uma natureza humana enfraquecida física, 
mental e espiritualmente pelo pecado, e 
venceu o inimigo nesta condição.

É um irmão em nossas fraquezas, mas 
não em possuir idênticas paixões. Sendo 
sem pecado, Sua natureza recuava do 
mal.22 

Com estas palavras, são apresentados 
os dois lados da moeda. “Em nossas fra-
quezas” implica condição pós-lapsariana, 
enquanto “não em possuir idênticas pai-
xões” e “sem pecado” implicam condição 
pré-lapsariana. Cristo arcou com uma hu-
manidade enfraquecida pelo pecado, mas 
moralmente era imaculado. O texto de João 
14:30 afirma que o Diabo não encontrava, 
em Jesus, eco para as suas tentações. Mais 
algumas citações realçam o devido equilí-
brio entre os dois aspectos:

Ele era incontaminado pela corrup-
ção, um estranho ao pecado [condição 
pré-lapsariana]; contudo orava, e freqüen-
temente com grande clamor e lágrimas. 
Orava por Seus discípulos e por Si mesmo, 
identificando-Se assim com nossas falhas 
que são tão comuns à humanidade [con-
dição pós-lapsariana]. Era um poderoso 
intercessor, não possuindo as paixões de 
nossa natureza humana caída [condição 
pré-lapsariana], mas rodeado das mesmas 
fraquezas, tentado em tudo como nós 
[condição pós-lapsariana]. Jesus suportou 
a agonia que requeria ajuda e apoio de Seu 
Pai [condição pós-lapsariana].23 

Ao tomar sobre Si mesmo a natureza do 
homem em Sua condição caída [condição 
pós-lapsariana], Cristo não teve a mínima 
participação em seu pecado [condição pré-
lapsariana]. Não deveríamos ter nenhuma 
dúvida com respeito à perfeita impeca-
bilidade da natureza humana de Cristo 
[condição pré-lapsariana].24 

Vestido nas vestimentas da humanidade, 
o Filho de Deus desceu ao nível daqueles a 
quem Ele desejava salvar. Nele não havia 
qualquer mancha ou pecaminosidade; Ele 
foi sempre puro e imaculado [condição 
pré-lapsariana]; entretanto tomou sobre 
Si nossa natureza pecaminosa [condição 

pós-lapsariana].25 

É evidente, nesta citação, que “tomar 
nossa natureza pecaminosa” não significa, 
para Ellen G. White, que Ele adquiriu 
pecaminosidade. Na citação anterior é 
feita alusão à perfeita impecabilidade da 
natureza humana de Jesus.

Ele nasceu sem uma mancha de pecado 
[condição pré-lapsariana], mas veio ao 
mundo em maneira igual a da família hu-
mana [condição pós-lapsariana].26 

conclusão

Na parte introdutória deste estudo 
levantei a pergunta: Que qualidade de 
natureza humana foi assumida por Jesus? 
Pré-lapsariana ou pós-lapsariana?

Segundo o que foi visto, a melhor 
resposta é: nem exclusivamente uma nem 
exclusivamente outra, mas uma natureza 
comportando ambos os aspectos. Ele era 
moralmente imaculado tal como Adão 
antes da queda. Fisicamente, porém, era se-
melhante a nós. A maneira como estas duas 
realidades coabitaram em Jesus, uma sem 
detrimento da outra, não pode, a exemplo 
do que ocorre com qualquer outra particu-
laridade da encarnação, ser inteiramente 
apreendida.27  Mas uma coisa é certa: este é 
mais um detalhe peculiar da singularidade 
de Jesus. Nenhum ser humano jamais foi, é, 
ou será exatamente como Ele. Todavia, foi 
Ele autenticamente humano como qualquer 
um de nós.

É óbvio que Ellen G. White afirma que 
Jesus Se subordinou às restrições impostas 
pelos efeitos do pecado na raça humana 
desde a queda, a partir da qual a natureza 
humana foi se tornando mais e mais debi-
litada. Tal natureza humana, assim afetada 
pelo pecado, foi assumida por Ele.

Mas ao mesmo tempo, Ele não herdou 
a mancha do pecado, a inclinação para o 
mal, que costumamos chamar de natureza 
carnal, pecaminosa, e que atinge a cada ser 
humano. Santidade plena e fragilidade de 
homem caído se fizeram presentes, simul-
taneamente, em Jesus Cristo. Esses dois 
aspectos de uma única natureza foram nEle 
combinados numa forma singular, para 
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capacitá-lO a ser o Redentor.
Fosse apenas imaculado e não partici-

passe de nossa experiência como vítimas 
do pecado, e não poderia ser nosso Substi-
tuto. Participasse de nossas dores e não da 
imacularidade de Adão antes da queda, e 
não poderia ser o nosso Salvador; teria de 
padecer em função de Si mesmo. Isaías 53 
alude a este fato quando O chama de Justo 
ao tempo em que afirma ter Ele levado so-
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bre Si a iniqüidade de mundo! (v. 11).
Não houve uma só gota de nossa amarga 

miséria que Ele não provasse, parte alguma 
de nossa maldição que não sofresse, a fim 
de que pudesse levar a Deus muitos filhos 
e filhas.28 


