Precisamos compreender muito mais do que o fazemos, os resultados que se acham
em jogo no conflito em que estamos empenhados. Precisamos entender mais
plenamente o valor das verdades que Deus deu para este tempo, e o perigo que há em
permitir que o espírito seja pelo grande enganador desviado delas. Conselhos sobre
Educação, 242.
Desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro; revelar os ardis de
Satanás e os meios por que lhe podemos opor eficaz resistência; apresentar uma
solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem e a
disposição final do pecado, de tal maneira a manifestar-se plenamente a justiça e
benevolência de Deus em todo o Seu trato com Suas criaturas; e mostrar a natureza
santa, imutável de Sua lei — eis o objetivo deste livro. Que mediante sua influência
almas se possam libertar do poder das trevas, e tornar-se participantes “da herança dos
santos na luz”, para louvor dAquele que nos amou e Se deu a Si mesmo por nós, é a
fervorosa oração da autora. O Grande Conflito, 14
1. Quais setimentos você tem ao ouvir falar de guerra?
2. Por que é tão importante ter uma visão correta do Grande Conflito?
3. Como a dimensão de um grande conflito ao meu redor meu ajuda a encarar as
situações negativas da vida?
4. Quando olho para minhas atitudes, de que lado da batalha elas me colocam? O
que posso fazer para mudar isso?
5. Quando você ouve sobre o desfecho do grande conflito, o que sente? O que isso
diz sobre o seu preparo para esse momento?
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Conflito:
https://www.youtube.com/watch?v=KSY0tDdXVBU
2. Nisto Cremos, capíulo 8, “O Grande Conflito. Casa Publicadora Brasileira, 2003.
3. Artigo “O centro faz a diferença”, Robert S. Folkenberg em
https://dialogue.adventist.org/pt/312/o-centro-faz-a-diferenca
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