
1 
 

QUADROS COMPARATIVO 

Por Leandro Quadros 

 

 
 

Manifesto do Partido 
Comunista 

(Marx e Engels) 

Bíblia 
(Espírito Santo) 

Atos dos Apóstolos 
(Ellen G. White) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Luta de 

Classes 

“A história de toda a sociedade até 
hoje tem sido a história de luta de 
classes” – p. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“... Dirigem [os operários] os seus 
ataques não só contra as 
condições de produção 
burguesas, mas contra os próprios 
instrumentos de produção; 
destroem as mercadorias 
estrangeiras concorrentes, 
destroçam as máquinas, queimam 
as fábricas, procuram recuperar 
por meio da força a posição 
desaparecida do trabalhador 
medieval” – p. 72. 

“Pois nós não lutamos contra 
inimigos de carne e sangue, 
mas contra governantes e 
autoridades do mundo invisível, 
contra poderes neste mundo de 
trevas e contra espíritos 
malignos nas esferas celestiais” 
– Ef 6:12. 
 
 
 
 
 
 
“Por fim, irmãos, tenham todos os 
mesmo modo de pensar. Sejam 
cheios de compaixão uns pelos 
outros. Amem uns aos outros 
como irmãos. Mostrem 
misericórdia e humildade. Não 
retribuam mal por mal, nem 
insulto com insulto. Ao contrário, 
retribuam com uma bênção. Foi 
para isso que vocês foram 
chamados...” – 1Pe 3:8-12. 

“Deus está hoje buscando 
pessoas entre os grandes 
bem como entre os 
humildes” – p. 139. 
 
“Até o fim do tempo haverá 
conflito entre a igreja de 
Deus e os que estão sob o 
controle dos anjos maus” – 
p. 219. 
 
 
 
 
“Deus chama obreiros 
humildes e fervorosos, que 
desejem levar o evangelho 
às mais altas classes... 
Deus converterá homens 
que ocupam posições de 
responsabilidade, homens 
de intelecto e de influência” – 
p. 140. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Sociedade 
 

 
“Toda a sociedade está dividida, 
cada vez mais, em dois grandes 
campos hostis, em duas grandes 
classes em confronto direto: a 
burguesia e o proletariado” – p. 63.   

 
“Abrão era muito rico e tinha 
muitos rebanhos, prata e ouro” – 
Gn 13:2.  
 
 
 
“Pois todos vocês [pobres e 
ricos] são filhos de Deus por 
meio da fé em Cristo Jesus. 
Todos [pobres e ricos] os que 
foram unidos com Cristo no 
batismo se revestiram de Cristo. 
Não há mais judeu nem gentio, 
escravo nem livre, homem nem 
mulher, pois todos vocês 
[pobres e ricos] são um em Cristo 
Jesus. E agora que pertencem a 
Cristo [pobres e ricos], são 
verdadeiros filhos de Abraão 
[homem de fé que era muito rico], 
herdeiros dele segundo a 
promessa de Deus” - Gl 3:26-29. 

 
[Falando de José de 
Arimatéia e Nicodemos]: 
 
 
 
 
“...o apoio desses ricos e 
honrados homens era 
grandemente necessário 
naquela hora de trevas. Eles 
puderam fazer por seu 
Mestre morto o que teria sido 
impossível para os pobres 
discípulos; e sua riqueza e 
influência os protegeram, 
em grande medida, da 
maldade dos sacerdotes e 
príncipes” – p. 104. 
 
“Entre aqueles a quem o 
Salvador dera a missão [de 
pregar], havia muitos que 
eram das camadas mais 
pobres, homens e mulheres 
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que tinham aprendido a 
amar seu Senhor, e que 
decidiram seguir Seu 
exemplo de abnegado 
serviço” – p. 105. 
 
 
“... muitos se convertiam à 
fé; e esses, de volta a seus 
lares em diferentes partes do 
mundo, espalhavam as 
sementes da verdade 
através de todas as nações, 
e entre todas as classes da 
sociedade”. – p. 165. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Religião 

 
“As leis, a moral, a religião são 
para ele [o proletário] outros tantos 
preconceitos burgueses, atrás 
dos quais se escondem outros 
interesses burgueses” – p. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“... Pretendem atingir seu objetivo 
por vias pacíficas, naturalmente 
condenadas ao fracasso, e pela 
força do exemplo abrir o caminho 
ao novo evangelho social...” – p. 
100. 

 
O Decálogo (Êx 20:1-17; Dt 5:1-
21) não foi elaborado pelos 
“preconceituosos burgueses”, 
mas escrito pelo próprio dedo de 
Deus – “Quando o Senhor 
terminou de falar com Moisés no 
monte Sinai, entregou-lhe as 
duas tábuas de pedra gravadas 
com os termos da aliança, 
escritas pelo dedo de Deus” – Êx 
31:18. 
 
 
 
“Assim o fez para apresentá-la a 
si mesmo como igreja gloriosa, 
sem mancha, ruga ou qualquer 
outro defeito, mas santa e sem 
culpa” – Ef 5:27. 
 
 
“Mas, ainda que nós ou mesmo 
um anjo vindo do céu vos pregue 
evangelho que vá além do que 
vos temos pregado, seja 
anátema [maldito] – Gl 1:8. 
 
 

 
“A igreja é o instrumento 
apontado por Deus para a 
salvação dos homens. Foi 
organizada para servir e sua 
missão é levar o evangelho 
ao mundo” – p. 9. 
 
“A igreja é a fortaleza de 
Deus, Sua cidade de refúgio, 
que Ele mantém num mundo 
revoltado” – p. 11. 

 
 
 

 
 
 
 

4. Fé 

“Profissão de fé comunista” – p. 
105. 

“...há um só Senhor, uma só fé, 
um só batismo” (Ef 4:5). 
 
 
 
 
“Amados, quando empregava 
toda a diligência em escrever-vos 
acerca da nossa comum 
salvação, foi que me senti 
obrigado a corresponder-me 
convosco, exortando-vos a 
batalhardes, diligentemente, 
pela fé que uma vez por todas foi 
entregue aos santos”. – Jd 1:3. 

“Cristo não fracassou 
[comentando Jo 16:33), nem 
Se desencorajou; e Seus 
discípulos deviam mostrar 
fé da mesma persistente 
natureza” – p. 23. 
“Tendo recebido a fé do 
evangelho, o trabalho 
seguinte do crente é 
acrescentar virtude a seu 
caráter, e assim purificar o 
coração e preparar a mente 
para a recepção do 
conhecimento de  Deus” – p. 
530. 
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5. Família 

“Supressão da família! Até os mais 
radicais se indignam com esse 
propósito infame dos comunistas. 
Sobre o que se baseia a família 
atual, a família burguesa? Sobre o 
capital, sobre o ganho privado” – 
p. 82 
 
“A enganadora retórica burguesa 
sobre a família e a educação, 
sobre a relação sagrada de pais 
e filhos, torna-se tanto mais 
repugnante em consequência 
das ações da indústria moderna...” 
– p. 84. 
 
“O casamento burguês é, na 
realidade, um sistema de esposas 
em comum, portanto quando 
muito, poder-se-ia censurar os 
comunistas por desejarem 
introduzir um sistema 
abertamente legalizado de amor 
livre, em substituição a um 
hipocritamente escondido” – p. 85.  

“Filhos, obedeçam a seus pais no 
Senhor, porque isso é o certo a 
fazer. ‘Honre seu pai e sua mãe.’ 
Esse é o primeiro mandamento 
com promessa. Se honrar pai e 
mãe, ‘tudo lhe irá bem e terá vida 
longa na terra’. Pais, não tratem 
seus filhos de modo a irritá-los; 
antes, eduquem-nos com a 
disciplina e a instrução que vêm 
do Senhor” (Ef 6:1-4). 
 
“Digo, porém: andai no Espírito e 
jamais satisfareis à 
concupiscência da carne.” (Gl 
5:16). 
 
“Portanto, o bispo deve ter uma 
vida familiar irrepreensível. Deve 
ser marido de uma só mulher, ter 
autocontrole, viver sabiamente e 
ter boa reputação...” (1Tm 3:2). 

“O pai de Timóteo era grego, 
e a mãe judia. Desde 
criança, ele conhecia as 
Escrituras. A piedade que 
ele presenciara em sua 
vida doméstica era sã e 
sensata. A confiança de sua 
mãe e de sua avó nos 
sagrados oráculos, 
lembravam-lhe 
continuamente as bênçãos 
que há em fazer a vontade 
de Deus. A Palavra de Deus 
era a regra pela qual essas 
duas piedosas mulheres 
haviam guiado Timóteo. O 
poder espiritual das lições 
que delas recebera 
conservou-o puro na 
linguagem, e incontaminado 
pelas más influências de que 
se achava rodeado. Assim, a 
instrução recebida através 
do lar havia cooperado 
com Deus em prepará-lo 
para assumir 
responsabilidades” – p. 203. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Estado 

“Como o proletariado tem como 
objetivo conquistar o poder 
político, e elevar-se à condição de 
classe dirigente nacional... 
Estado, isto é, do proletariado 
organizado como classe 
dominante...” – p. 85 e 87. 
 
 

“Por causa do Senhor, 
submetam-se a todas as 
autoridades humanas, seja o rei 
como autoridade máxima, 
sejam os oficiais nomeados e 
enviados por ele para castigar 
os que fazem o mal e honrar os 
que fazem o bem. 
 
É da vontade de Deus que, pela 
prática do bem, vocês calem os 
ignorantes que os acusam 
falsamente. 
Pois vocês são livres e, no 
entanto, são escravos de Deus; 
não usem sua liberdade como 
desculpa para fazer o mal. 
Tratem todos com respeito e 
amem seus irmãos em Cristo. 
Temam a Deus e respeitem o rei” 
- 1Pe 2:13-17 (Ver também 
Romanos 13:1-7). 
 

“Cumpre-nos reconhecer o 
governo humano como uma 
instituição designada por 
Deus, e ensinar obediência 
a ele como um dever 
sagrado, dentro de sua 
legítima esfera. Mas, quando 
suas exigências se chocam 
com as reivindicações de 
Deus, temos que obedecer a 
Deus, de preferência aos 
homens” – p. 69. 
 
“Não se nos exige que 
desafiemos as autoridades. 
Nossas palavras, quer 
faladas quer escritas, devem 
ser cuidadosamente 
consideradas, para que não 
sejamos tidos na conta de 
proferir coisas que nos 
façam parecer contrários à 
lei e à ordem” – Ibidem. 
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7. Propriedade 
Privada 

 
“Os proletários nada têm de seu a 
salvaguardar. Sua missão é 
destruir todas as garantias e 
seguranças da propriedade 
privada até então existentes” – p. 
76. 
 
“Em suma, acusam-nos de 
querermos suprimir a vossa 
propriedade. Pois é isso mesmo 
que queremos” – p. 82. 

 
“Não furtarás” (Êx 20:15). 
 
 
 
 
 
“Se alguém roubar um boi ou uma 
ovelha e matar o animal ou 
vendê-lo, o ladrão pagará cinco 
bois para cada boi roubado e 
quatro ovelhas para cada ovelha 
roubada. “Se um ladrão for pego 
em flagrante arrombando uma 
casa e for ferido e morto no 
confronto, a pessoa que matou o 
ladrão não será culpada de 
homicídio. Mas, se isso acontecer 
durante o dia, a pessoa que 
matou o ladrão será culpada de 
homicídio. O ladrão que for pego 
restituirá o valor total daquilo que 
roubou. Se não puder restituir o 
valor, será vendido como escravo 
para pagar pelos bens 
roubados. Se alguém roubar um 
boi, um jumento ou uma ovelha e 
o animal for encontrado vivo, em 
poder do ladrão, ele pagará o 
dobro do valor do animal 
roubado” (Êx 22:1-4). 
 

 
“Unicamente homens 
estritamente temperantes e 
íntegros devem ser 
admitidos em nossas 
assembleias legislativas e 
escolhidos para presidir 
nossas cortes de justiça. As 
propriedades, a reputação 
e a própria vida se acham 
inseguras quando 
deixadas ao juízo de 
homens intemperantes e 
imorais”. (Temperança, 3ª 
ed., p. 47).1 
 
“Querem os homens ter 
seus bens seguros? 
Coloquem-nos nas mãos 
que levam as marcas da 
crucifixão. Querem 
aproveitar seus 
rendimentos? Usem-nos 
para abençoar os 
necessitados e sofredores. 
Querem aumentar suas 
posses? Acatem a ordem 
divina: ‘Honra ao Senhor 
com a tua fazenda, e com as 
primícias de toda a tua 
renda; e se encherão os teus 
celeiros abundantemente, e 
transbordarão de mosto os 
teus lagares’ (Pv 3:9-10” – p. 
345. 

 

Agora você poderá voltar ao post e ler as conclusões extraídas a partir da 

tabela. 

 

 

 
1 Ellen G. White, Temperança, 3ª ed. (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2014), p. 47. Essa foi a única 
citação não extraída do livro Atos dos Apóstolos. Grifos acrescidos. 


