SAMUEL PEREIRA

SERES COM ESPIRITO

6 – OUTROS ANJOS
SATANÁS
6.1. A QUEDA DE SATANÀS

O

s anjos foram criados – originalmente - em estado de perfeição. No relato bíblico da criação, em
Gn.1, lemos seis vezes que o que Deus fizera era bom, vs.4, 10, 12, 17, 21, 25, e no vs.31
encontramos as palavras: "Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.

Não há dúvidas, portanto, que os anjos foram criados perfeitos (Ez.28:15) mas parte destes deixaram seu
próprio principado e habitação original perfeita (Judas 6, II Pd.2:4), para criar raízes do mal ( Mt.25:41;
Ap.9:11 e 12:7-9).
Não há dúvidas que Satanás foi o "chefe" desta rebelião ( Is.14:12; Ez.28:15-17).
A Escritura mostra que Satanás chamava-se a princípio Lúcifer (nome este que apesar de não aparecer em
nenhum lugar na Bíblia de forma nominal, contudo, ocorre de forma traduzida. Significa “A Estrela da Alva”
“O Brilhante” "o portador da Luz"). Também é denominado como o nome latino de Venus, o objecto mais
brilhante que existe no céu depois do Sol e da Lua.
Segundo o texto de Ezequiel 28.11-19 Ele era a mais espectacular CRIATURA de Deus. Ele tinha o selo da
perfeição Era cheio de força, perfeito em formosura, perfeito nos caminhos, cheio de sabedoria, beleza, glória
e autoridade... Ele habitava no Jardim de Deus.
Ezequiel 28:12 e 15.
Os textos de Ezequiel e Isaías 14.11-20 compõem juntos toda a saga que culminou com a queda daquele que
foi chamado "querubim ungido" (Ezequiel 28.14) e "estrela da Alva" (Isaías 14.12).
É evidente que Satanás não tem mais a formosura que tinha antes, mas a aparência retratada com chifres, pés
de bezerro, cauda de lança e tridente, tem a sua origem em Dante Alighieri, poeta italiano do século XIII que
se tornou famoso com a sua obra " A Divina Comédia" onde se encontra tal descrição, e pela qual esta se
divulgou e encontrou aceitação global entre os homens.
O nome de Satanás refere-se a um ser, única e exclusivamente (Mat.4:10-11 e Apoc. 20:2)
NOTA: Jesus é conhecido como “ A Estrela da Manhã”. Num.24.17; 2 Ped.1.19; Apoc.2.28; Apoc. 22.16.
O Antigo Testamento termina falando do “Sol de Justiça” – Mal.4.2;e o Novo Testamento termina com a
“Resplandecente Estrela da Manhã”- Apoc. 22.16.
Recordemos: Jesus é a Luz do Mundo.
6.1.1.- A ÉPOCA DA SUA QUEDA
Provavelmente durante a criação perfeita de Deus e antes da criação da Terra.
6.1.2.- OS MOTIVOS DA SUA QUEDA
Este é um dos profundos mistérios da Teologia. Se os anjos foram criados perfeitos, como pecaram?
É aqui que podemos ver a perfeição de toda a criação. Deus não coagiu nenhuma de suas criaturas, nem
mesmo os anjos. Se indagarmos do motivo que pode ter estado por detrás dessa rebelião, podemos obter
algumas respostas nas Sagradas Escrituras.
1.
1.1
1.2

GRANDE PROSPERIDADE E BELEZA (Rei de Tiro-Tipo de Satanás-Ez.28:11-19; I Tm.3:6).
– VAIDADE (verso 17)
– ORGULHO (verso 17)

2.
AMBIÇÃO DESMEDIDA E A CONCUPISCENCIA DE SER MAIS QUE DEUS (Rei da Babilónia
-Tipo da Satanás-Is.14:13,14).
2.1 –TRAIÇÃO / Premeditou ser semelhante a Deus
2.2 –PECADO /cobiça da posição de Deus
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6.1.3- OS PASSOS DA QUEDA.
1. SUBIREI AO CÉU – vs.13 – Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu, lugar este reservado a
Cristo - Ef.1:20.
2. EXALTAREI MEU TRONO – vs.13 – Satanás queria seu trono sobre todo principado, potestade e
domínio, lugar este prometido a Cristo – Ef.1:21.22
3. ASSENTAREI – ME- EI NO MONTE DA CONGREGAÇÃO - vs.13 – Satanás queria reinar sobre o
povo de Deus, privilégio este dado ao Messias prometido - Is.9:6-7. Ef.1.22
4. SUBIREI ACIMA DAS MAIS ALTAS NUVENS – vs.14 – Satanás queria a Glória que só Deus tem, e
esta pertence a Cristo – Jo.17:5.
5. SEREI SEMELHANTE AO ALTÍSSIMO – vs.14 – Satanás queria o poder e a autoridade do altíssimo, e
esta pertence somente a Cristo – Jo.8:58.

6.2. - SUA HABITAÇÃO
1. Ao redor da Terra- Jó 1.7
2. Nas regiões Celestiais – Ef.6.12
3. No meio da Igreja – Apoc.2.9;3.9;2.13

6.3.- ACTIVIDADES DE SATANÁS
6.3.1.- NO PASSADO
1

Seduziu Eva no Paraíso –Gen.3

2 Tentou a Jó – Jó1
3 Tentou a Jesus – Mat.4
4 Produziu possessões demoniacas – Luc.13.11-16
5 Entrou no coração de Judas para Trair Jesus – Luc.22.3 e João 13.27
6 Seduziu Ananias e Safira–Actos 5.3
7 Impediu Paulo de Trabalhar para o Senhor – I Tess. 2:18
6.3.2.- ACTIVIDADES DE SATANÁS NO PRESENTE
1

– Tenta enganar o Crente – II Cor.11.14

2

– Busca a quem possa ganhar para si – I Pedro 5.8

3

– Promove ciladas ao Crente – Ef.6.11

4

– Cega as mentes humanas – II Cor.4.4

5

– Causa Sofrimentos – Actos 10:38

6.4 – O DESTINO DE SATANÁS
1

– Será expulso das regiões celestiais - Apoc.12.9

2

– Será preso por 1000 anos – Apoc.20:1-3

3

– Será solto por um pouco de tempo Apoc. 20.3-9

4

– Será lançado no lago do fogo/ Fogo Eterno . Apoc.20.10 e Mat.25.41
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6.5.- SIGNIFICADO DO SEU NOME(S)
1-Satanás, o mesmo que adversário, (vem do Hebraico Satan)- Apoc.12.9
1.1-Incitou Davi a pecar –I Cr.21.1
1.2-Vive contrariando a Deus e ao seu povo –Zac.3.1
1.3-Busca a quem tragar- IPedro 5.8
2-Diabo, do grego Diabolos, significa, o acusador -Mat.4.1
2.1-Acusa os crentes diante Deus – Apoc.12.10
2.2-Acusa Deus diante os homens- Gen3.5
2.3-Acusa Deus diante os anjos –Jó 1.6-10
2.4-Produz discussões e acusações entre os crentes- II Cor2.5-11
3-Tentador – Mat.4.3
3.1-Tentou Adão e Eva apelando para:
♦ Concupiscência da Carne (BOA PARA COMER)
♦ Concupiscência olhos (AGRADÁVEL)
♦ Soberba da Vida (DÁ ENTENDIMENTO).... - Gen3.6
3.2-Tentou Jesus apelando para:
♦ Concupiscência da Carne (TRANSFORMAR PEDRAS EM PÃO)
♦ Concupiscência dos olhos (TUDO TE DAREI)
♦ Soberba da Vida (LANÇA-TE DAQUI ABAIXO).... - Mat.4:3-9
Nota: A Concupiscência é do mundo – I João 2.16
Ele sabe quem Jesus é. Actos 19:15-Æ>>Mas muitos não acreditam em Jesus!!!
3.3-Tenta os crentes – I COR.10.13
4-Maligno, cujo significado é :Mau, perverso
4.1- Arrebata a Boa Semente – Palavra de Deus ->Mat.13.19
4.2-Semeia a má semente - >Mat.13.26-27
4.3-Envia dardos inflamados ->Ef.6.16
5-Homicida – Foi o autor da morte -Gen3.3-4
Heb.2.14-15
João 8:44
6-Pai da Mentira – João 8.44
Gen.3.4
IITess.2.9
7-Príncipe deste mundo – Ele chefia a maldade -João 14.30
8-Principe dos demónios – “Belzebú”-Chefia os anjos caídos – Mat.12.24-26
9-Deus deste século – Impede o desenvolvimento do Evangelho - II Cor.4.4
10-Dragão- Eis o monstro que atemoriza - Apoc.20.2
11-Inimigo – Semeia dificuldades no meio cristão –Mat.13.24-39
12-Serpente – Apoc.12.9
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6.6 - 16 ARTIMANHAS QUE SATANÁS USA
CONTRA NÓS
1. DESAPONTAMENTO
Todos nós temos desapontamentos, às vezes, por não obtermos aquilo que desejávamos.
Ficar desapontado é esquecer Romanos 8:28 " E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
2. DESENCORAJAMENTO
O desapontamento leva ao desencorajamento.” Deuteronomio 1:21,28- O Senhor tem posto esta terra diante de ti;
sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais; não temas, e não te assustes... Para onde estamos nós subindo?
nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é o povo do que nós; as cidades são
grandes e fortificadas até o céu; e também vimos ali os filhos dos anaquins.
3. DESESPERO
O Desespero é uma arma satânica muito perigosa. Isto pode significar falta de confiança em Deus . IICor. 4:8
" Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Em tudo
somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas
não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos;."
Desesperar é esquecer que o Espírito Santo está em nós.
4. DÚVIDA
Satanás atacou Eva no Jardim do Éden com a dúvida, fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. "
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, ... E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não
comereis de toda árvore do jardim?" Gênesis 3:1.
Duvidar é esquecer ITim 2:8 " Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, ...
5 DESCRENÇA
Descrença é a forma final da dúvida. Gênesis 3:4, 5 Descrer é esquecer Hebreus 3:12 " Vede, irmãos, que nunca se
ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo;
6. DESVIAR A ATENÇÃO
Podemos desviar nossa atenção da perfeita vontade de Deus para as coisas boas, mas colaterais, quando
ficamos absorvidos com nossa família ou trabalho. O real inimigo de “o MELHOR” não é “o PIOR”, mas é
o simplesmente “o BOM”!!! Distrair a atenção é esquecer Mateus 14:30 " Mas, sentindo o vento, teve medo; e,
começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me.
7. DUPLICIDADE DE MENTE
Um homem de “mente dobre” em grego significa ser de “dupla alma ”. Ser de mente dobre é esquecer Tiago
1:8 e 4:8 " Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de espírito vacilante, purificai os
corações." Mateus 6:24; Efésios 4:14; IJoão 2:15-17.
8. DESONESTIDADE
Podemos ser desonestos de várias maneiras: a) mentindo, b) escondendo certos factos importantes, c) fazer
menos do que deveríamos fazer como pais ou empregados. Ser desonesto é esquecer IICoríntios 4:2, " pelo
contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus; mas,
pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus.."
Desonestidade é o resultado de medo ou de ganância.
9. ENGANO
IICoríntios 2:17 - Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros; mas é com sinceridade, é da
parte de Deus e na presença do próprio Deus que, em Cristo, falamos.
IICoríntios 4:1, Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos; pelo contrário,
rejeitamos as coisas ocultas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus;
IIJoão1:7.Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o
enganador e o anticristo
Ser enganado é esquecer Jeremias 17:9- Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem
o poderá conhecer?
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10. NEGLIGÊNCIA
Negligência significa dormir em relação às coisas de Deus. (ou, fazer ouvidos de mercador). Os leitores de
Hebreus sofriam de negligência.Hebreus 5:12-14.
Esta negligência também infectava a igreja em Corínto. ICoríntios 3:1-3.
Sofrer de negligência é esquecer de Hebreus 5:11 " Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação,
porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Apocalipse 3:1.
11. ADIAR - DEIXAR PARA DEPOIS
Procrastinação é usada para:
(a) deixar a salvação para depois;
(b) deixar o servir ou Deus para depois.
" Apressei-me sem me deter a observar os teus mandamentos." Salmos 119:60
12. DISCÓRDIA
Muitas Igrejas que crêem na Bíblia como regra de fé e de princípios têm-se dividido por causa de discórdias,
de meras e lamentáveis contendas pessoais, e por doutrina. Algumas causas de confusão começam com a
murmuração, o “diz-se isto” ou aquilo, o “eu ouvi dizer”Satanás usa esta ferramenta que muitos precisarão de justificar no Tribunal de Cristo. Semear discórdia é
esquecer Provérbios 6:16-19 " Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, há sete que ele abomina: olhos altivos, língua
mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente; coração que maquina projectos iníquos, pés que se apressam a correr para o
mal; testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos
13. CONTAMINAÇÃO
Um crente que se contamina com as coisas deste mundo não pode ser plenamente usado por Deus, não
importa a sua educação, energia ou experiência. Fica contaminado é esquece Icor.3:16, 17, " Não sabeis vós que
sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá;
porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós."
14. DESCONTENTAMENTO
Uma das mentiras favoritas de Satanás é dizer às pessoas que as coisas serão melhores ou se resolvem se eles
mudarem para outro local: Por exemplo, a) separar-se dos seus cônjuges; b) mudarem de igreja.
Algumas pessoas estão sempre reclamando. Deus diz:
" Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes; porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te
desampararei.." Hebreus 13:5. " tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes.." ITimóteo 6:8.
" Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre." Fil. 4:11
15. DIFAMAR
Frequentemente os crentes são culpados de criticar ou depreciar outros crentes. Se temos algo contra um
crente, digamo-lo a ele DIRECTAMENTE, face a face. Difamar alguém é esquecer Salmos 101:5, " Aquele que
difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei.."
16. DESOBEDIÊNCIA
Há dois homens famosos na Bíblia chamados Saulo. a) Ambos eram da tribo de Benjamim (ISam 9:2; Fil 3:5).
b) Um era alto e impressionante; o outro baixo e não causava boa impressão.
c) O Saul do Velho Testamento começou como amigo de Deus e terminou como inimigo de Deus. O Saulo
do Novo Testamento começou como inimigo de Deus mas terminou amigo de Deus.
O que é que fez a diferença entre estes dois homens?
Saul era desobediente,
Saulo. era obediente.
ISamuel 15: 22, 23
Desobedecer é esquecer Rom. 6:14-18,
Conclusão: Sede sóbrios, sede vigilantes.
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6.7 – OUTROS ANJOS
DEMÓNIOS

M

uitos pensam que os anjos caídos e demónios são a mesma coisa. No entanto alguns teólogos acham
que os anjos caídos estão presos gozando de uma liberdade relativa aguardando o juízo (II Pedro
2.4; Judas 6) enquanto que os demónios são seres igualmente perversos mas cuja origem é
desconhecida. Seja como for os demónios são bem referenciados na bíblia como sendo criaturas
inimigas de Deus, com um propósito de acção mas também com um destino conhecido.
Não são diabos. Só há um diabo – satanás. Mas são génios do mal.

6.8 – A SUA EXISTENCIA
Demónio é uma palavra que tem um sentido pejorativo. É alguém que se opõe aos propósitos de Deus.
•
São espíritos imundos, impuros e imorais chefiados por Satanás para executarem mal (Mat.12.27)
•
No hebreu a palavra “shedlim” significa espirito inferior sujeito ao diabo.
•
No Novo Testamento (Luc 8.29 e 10.17-19) o demónio é tido como um espírito maligno.
•
No Antigo testamento os israelitas chegaram a considerar os demónios como deuses
menores(IICr.11.15- bode semi-humano adorado no Egipto) e a oferecerem-lhes sacrifícios (Lev.17.7 –
Salmos 106.37).
•
Reconhecido pelos 70 discipulos – Lucas 10.17
•
Jesus fala com eles. Mat.8.28-32
•
Paulo reconhece-os. I Tim.4.1;
I Cor.10.20-21; Atos 16.14-18
•
Tiago confirma a sua existência. Tiago 2.19
•
Os demónios conhecem Jesus (Marcos 1.24; Actos 19.11-17)
•
Inclinam-se diante d'Ele e o reconhecem como o “ Santo de Deus” –Marc.1.24 – “Filho de Deus”
Marc 3.11 – e como "Filho do Deus Altíssimo" Marc. 5.6-7
•
Baseados em Apocalipse 12.3-4 a maioria dos cristãos concordam que Satanás conseguiu aliança com
1/3 (um terço) dos anjos do céu, os quais receberam por isso o mesmo destino que seu líder .(verso9.).
Como não sabemos a quantidade exacta de anjos que Deus criou, excepto o que refere
Dan.7:10(Milhões de milhões), não sabemos quanto significa um terço do total. Sabemos porém que certo dia uma
legião (6000 espíritos malignos) estavam a conviver no corpo de um homem !!! ( Marc.5.9)

6.9- SUA NATUREZA
a) –São seres espirituais . Luc 9.38-42
b)–São seres inteligentes. Mat.8.29-31
c) –São seres maus. Luc 9.39 Mat.8.28
d)–São seres imundos. Marc.5.8-9
e) –Tem a faculdade de falar. Marc.1.23 e 3.11
f) –Somente se sentem bem apossados de corpos, Mat.12.43-44
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6.10 – AS SUAS ACTIVIDADES

T

endo sido lançados na Terra, estas hostes (exércitos) chefiadas por Satanás estão organizadas numa
ordem que parece ser a de Efésios 6.12: Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes
espirituais.

Na Biblia temos textos que nos mostram a sua organização:
• Belzebu, príncipe dos demónios (Mateus 12.24);
• O diabo e seus anjos (Mateus 25.41);
• O dragão e seus anjos (Apocalipse 12.7).
• Os demónios são seres ávidos por se apossarem de corpos humanos e até de animais (Mateus 8.28-34).
(Marc.5.8-13) ( Luc.8:33)
• Provocam estragos e aflições. Marc.5.4-5
• Incitam á idolatria. I Cor. 10.20
• Induzem as pessoas ao suicídio. Mat.17.15
• Oprimem as pessoas. Luc. 13.11
• Fazem prodígios. Apoc.16.14
• São mentirosos. Eles fazem-se passar pelo que não são .Este método, usado pelas hostes da maldade é
responsável pelas principais heresias e apostasias da fé cristã. Homens ignorando a recomendação do
apóstolo Paulo (Gálatas 1.8 - "MAS AINDA QUE NÓS MESMOS OU UM ANJO DO CÉU VOS
ANUNCIE OUTRO EVANGELHO ALÉM DO QUE JÁ VOS TENHO ANUNCIADO, SEJA ISTO
ANÁTEMA". ) deram ouvidos a estes supostos "anjos do céu", como Joseph Smith, fundador da seita
mórmon em atenção às ordens do anjo Moroni em 1823, e Alan Kardec, que fundamentou toda a doutrina
espírita em informações obtidas por supostos "espíritos bons".

6.11 -O SEU DESTINO
• Serão julgados pelos crentes – I Cor. 6.3
• Serão lançados no Lago de fogo eterno - Mat.25.41/Apoc.20.14

6.12 - REFERENCIAS ESPECIAIS
• TEM MEDO DE JESUS
– Mat 8.31- E os demónios rogavam-lhe : Se nos
expulsas, manda-nos entrar naquela manada de
porcos.
Mat.17.18- Jesus repreendeu o demónio, o
qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou
curado.

ele, quebrando as prisões, era impelido pelo
demónio para os desertos.

• JESUS EXPULSAVA-OS
– Marc 1.34 ...Ele curou muitos doentes
atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos
demónios;

• SÃO E SERÃO ADORADOS
– Apoc.9. 20 Os outros homens, que não foram
mortos por estas pragas, não se arrependeram das
obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos
demónios, e aos ídolos de ouro, de prata, de
bronze, de pedra e de madeira, que nem podem
ver, nem ouvir, nem andar.

• POR VEZES VÁRIOS ENTRAM NO
MESMO CORPO
- Luc.8-2 Maria, chamada Madalena, da qual
tinham saído sete demónios.
• SÃO SERES COM MUITA FORÇA
Marc.8.29 - Porque Jesus ordenara ao espírito
imundo que saísse do homem. Pois já havia
muito tempo que se apoderara dele; e
guardavam-no preso com grilhões e cadeias; mas

• TEM A SUA PRÓPRIA DOUTRINA
– I Tim.4. 1 Mas o Espírito expressamente diz
que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores, e a doutrinas de demónios,

• OPERAM MILAGRES
– Apoc.16. 14 Pois são espíritos de demónios,
que operam sinais; os quais vão ao encontro dos
reis de todo o mundo, para os congregar para a
batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
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