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Cresce assustadoramente o interesse das pessoas pelo
ocultismo e também cresce o número daqueles que publicamente
se declaram bruxas e bruxos; feiticeiros e feiticeiras. Também é
cada vez maior o número dos que consultam tarô, horóscopo e
que buscam comunicação com os mortos.
Existe, por outro lado, um grande número de pessoas que
não acreditam na existência de Satanás, que fazem piada e que
o tratam como algo folclórico. Mas também existem aqueles que
atribuem tudo a Satanás e em suas reuniões religiosas falam mais
dele e com ele do que sobre Deus.
A Bíblia mostra a existência de Satanás e atribui a ele
muitas coisas com as quais as pessoas têm se envolvido. É preciso
conhecer o que as Sagradas Escrituras ensinam sobre Satanás para
que se tome posição correta em relação a ele e suas artimanhas.
A Bíblia não nos diz como Satanás se originou, porém
nos diz que todas as coisas e todos os seres foram criados por
Deus através da atuação do Verbo, que é Jesus antes de nascer
neste mundo (Jo 1.1-3; Cl 1.16; Ap 4.11), então concluímos que
Satanás também foi criado por Deus. Como a Bíblia nos mostra

que Deus é perfeito, que ele é santo e que tudo o que ele criou era
muito bom, então concluímos que Satanás foi criado bom.
De acordo com a Palavra de Deus - a Bíblia - quando o ser
humano foi criado, Satanás já existia, pois foi ele quem levou o
primeiro casal a pecar (Ap 12.9; 20.2). Então, Satanás não é um
ser humano e, como Bíblia ensina que Deus criou anjos – seres
espirituais não humanos – concluímos que Satanás era um anjo
(Ap 12.9) que se rebelou contra Deus.
O livro do Apocalipse nos mostra um aspecto da rebelião
de Satanás contra Deus (Ap 12.1-11) quando ele tentou impedir
Deus de enviar seus Filho ao mundo. Essa rebelião se mostra no
seguinte:
(1) Satanás tentou impedir a realização do plano de Deus
ao procurar destruir o povo de Israel (que é a mulher vestida de
sol), pois era através deste povo que viria o Salvador Jesus.
(2) Depois Satanás tentou destruir o próprio Jesus quando
era ainda bem criança (Mt 2.13-16).
(3) Tendo falhado, Satanás lançou-se ao propósito de
destruir Jesus através da tentação e depois através do ódio dos
homens. Mas falhou em todas as tentativas: Jesus não caiu, o ódio
dos homens não o impediu de realizar sua missão. Quando Jesus
foi pregado na cruz, aparentemente, Satanás havia triunfado, no
entanto o Filho de Deus foi arrebatado para Deus (Ap 12.5), isto
é, ele ressuscitou e voltou ao céu (At 1.1-11).
(4) Satanás não se deu por derrotado e atacou o céu com
seus anjos, sendo outra vez derrotado e então ele voltou a sua

fúria contra os servos de Jesus (Ap 12.17).
Chama a atenção o fato de que Satanás rebelou-se contra
Deus, e não ficou sozinho nessa atitude desafiadora. Os outros
anjos o seguiram, visto que quando atacou o céu estava chefiando
os seus anjos (Ap 12.7).
A palavra satanás significa adversário e vê-se que ele se
tornou adversário de Deus e também dos seres humanos. E terrível
adversário, pois ele é também caluniador, que é o significado do
outro nome pelo qual é conhecido – diabo. Ele faz calunias a
respeito de Deus e a respeito dos seres humanos também. Além
dessas duas terríveis características, Satanás tem outras.
Ele é arrogante e por isso julgou que poderia fazer com
que o Filho de Deus se submetesse a ele (Mt 4.1-10). À arrogância
ele soma a mentira e foi mentindo a respeito de Deus que ele
conseguiu levar o primeiro casal a pecar, isto é, a desobedecer
a Deus (Gn 3.1-7). Jesus declara, no Evangelho de João, que
o diabo é o pai da mentira, isto é, toda mentira, toda falsidade
é inspirada por ele para realizar o seu desejo (Jo 8.44). O diabo
mente tão bem que escraviza as pessoas, prendendo-as ao pecado
e fazendo com que acreditem ter liberdade. (Jo. 8.34). Além de
adversário, caluniador, arrogante, mentiroso, escravizador, ele
também é o tentador, aquele que procura nos levar ao pecado, à
desobediência a Deus (Mt 4.3).
Uma outra característica de Satanás que precisa ser examinar
é ser ele “o príncipe deste mundo” (Jo 12.31; 14.30-31; 16.11).
Com esta expressão Jesus mostra que Satanás é o governante

deste mundo, isto é, das pessoas rebeladas contra Deus e que se
deixam escravizar por ele. O apóstolo João afirma que o mundo
está no Maligno (1Jo 5.19), dizendo com isso que o mundo está
controlado por ele, está debaixo do seu domínio e não está lutando
para libertar-se por não querer o único que pode dar a verdadeira
liberdade: Jesus. O mundo está nos braços do inimigo de Deus.
O mundo formado pelas pessoas de costas voltadas para Deus,
buscando os seus próprio interesses, envolvidas pelos atrativos
do pecado é governado por Satanás, está debaixo do seu poder.
Isso explica porque a violência aumenta descontroladamente,
porque se multiplicam os crimes sexuais, a corrupção assola o
país em todas as esferas e tantas outras coisas ruins nos fazem
achar tudo um absurdo. Enquanto as pessoas estiverem ouvindo
a voz da serpente, que é o diabo, estarão escravizadas a ele e,
por conseguinte, escolhendo praticar aquilo que o seu senhor
determina: ira, ódio, violência, mentira, assassinato, corrupção,
adultério, violência sexual e muitas outras coisas semelhantes a
estas.
Satanás também é o deus deste século (2Co 4.4). Sendo
aquele que é adorado em lugar do verdadeiro Deus sob as mais
diversas formas, é ele que impede as pessoas de compreender a
verdade do evangelho. E, por ser o Diabo o enganador, ele engana
as pessoas em relação a Deus e a Jesus. Ele também as engana
a respeito da sua condição de condenadas e sobre a salvação. O
diabo mente e faz com que as pessoas pensem que não há pecado
ou que não há consequência para o pecado ou ainda que podem

se salvar sozinhas através de rituais religiosos, de caridade e de
outras tantas coisas.
O diabo está ativo e tenta impedir as pessoas de
compreenderem que ele já foi vencido, que ele é um impostor,
que o seu governo já foi destruído. O único objetivo do diabo é
arrastar as pessoas para as trevas, para a condenação a que ele
está irremediavelmente condenado, mas da qual os seres humanos
podem escapar pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Satanás,
no seu intento de arrastar homens e mulheres para a condenação
eterna, continua mentindo, e as pessoas continuam dando crédito
ao pai da mentira e impedindo que brilhe para elas a luz que é
Jesus e que pode produzir: perdão dos pecados, salvação, vida
eterna. E isso resultará em bondade, paz, paciência, mansidão,
amor, compaixão, verdade, honestidade, solidariedade e tantas
outras coisas semelhantes a essas.
Cabe a você escolher: Deus ou o diabo?
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