Capítulo dois

Satanás vai para a presença de Deus no céu
Poderá Satanás ir realmente à presença de Deus no céu hoje? A resposta a esta pergunta é
SIM. A primeira evidência é encontrada em Lucas 22:31. Jesus disse aos seus discípulos que
tinha visto Satanás a pedir permissão a Deus para os tentar.
A segunda prova inegável e incontestável é encontrada no livro de Job. Se abrirem o
capítulo 1 versículo 6 de Jó, verão que Satanás entrou na própria presença de Deus no céu!
Certo dia os anjos[a] vieram apresentar-se ao SENHOR, e Satanás[b] também veio com
eles.Jó 1:6
[Esta foi a segunda, das sete Escrituras que o Senhor apresentou nesta visão].
Na Escritura acima vemos os santos anjos apresentando-se diante de Deus no céu. A língua
hebraica na qual o Antigo Testamento foi escrito pela primeira vez usou 'filhos de Deus'
para significar os anjos de Deus. Hoje em dia, algumas versões bíblicas ainda usam 'filhos de
Deus' quando se referem aos anjos de Deus. Alguns crentes têm sido enganados ao pensar
que os filhos de Deus, como referido por algumas traduções bíblicas, são os cristãos
comuns reunidos numa igreja ou em qualquer comunhão de crentes na terra. Os filhos de
Deus aqui referidos são na realidade os anjos santos de Deus que servem o nosso Pai no
céu, tal como explicado na Bíblia Amplificada. Podemos verificar ainda mais este facto a
partir da Bíblia das Boas Novas:
Quando chegou o dia em que os seres celestiais [seres sobrenaturais que servem a Deus
no céu] apareceram perante o Senhor, Satanás [um ser sobrenatural cujo nome indica
que era considerado como o adversário da humanidade] estava lá entre eles.
Job1:6 GNB*
* Notas de rodapé incluídas nesta Escritura
Verifiquei e descobri que as seguintes versões bíblicas também confirmam que os Filhos de
Deus em Job 1:6 são na realidade os Anjos de Deus: 1599 Bíblia de Geneva, NLT, NRSV,
CEB, CEV, ERV, EXB, ISV, TLB, MSG, NABRE, e a NCV.
Os anjos santos informam continuamente a Deus depois de completarem missões nos céus
e na terra. Na Escritura acima, Satanás aproveitou a oportunidade quando os anjos
sagrados se apresentavam perante Deus para se apresentarem também a Deus. Este é o
método que Satanás usa para ir perante o nosso Pai no céu. É o método que Satanás usou
no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e continua a usar ainda hoje.
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Onde é que Satanás vive hoje em dia?
Outro facto que aprendemos com o livro de Job é que Satanás não está preso no inferno,
como alguns cristãos tendem a acreditar. Neste livro, assim que Satanás se apresentou no
céu, Deus perguntou-lhe de onde vinha. Veja-se a resposta que Satanás deu. Será que ele
disse que vinha do inferno? Não. Ele disse que tinha andado a vaguear pela terra, indo e
vindo nela. Outro dia, quando Satanás se apresentou novamente perante o Senhor no céu,
quando Deus lhe perguntou de onde vinha, disse novamente que tinha andado a vaguear
pela terra, indo e voltando nela.
Os santos anjos de Deus não se ressentiram de Satanás!
Querido cristão, duas coisas desconcertantes são notadas quando o diabo se apresentou
perante a presença santa de Deus no céu em Job 1:6. Em primeiro lugar, uma pessoa está
ansiosa por pensar que os anjos santos exerceriam todas as suas forças para impedir o
diabo de ir perante o nosso Pai que está nos céus. A verdade, segundo o primeiro e
segundo capítulos do livro de Job, é que os santos anjos nem sequer se queixaram quando
Satanás se misturou com eles. Eles permitiram que o Diabo fosse com eles perante o nosso
Pai que está nos céus!
Deus não repreendeu o Diabo!
Em segundo lugar, pensei que Deus ficaria muito zangado e perseguiria o Diabo da sua
presença. A reacção de Deus foi intrigante. Ao contrário da minha expectativa, o nosso Pai
celestial não repreendeu, nem expulsou Satanás! Deus permitiu que o Diabo se
apresentasse perante a sua presença santa! Porque é que sempre negligenciámos toda esta
verdade na Bíblia?
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A terceira prova que mostra que Satanás entra na presença de Deus no céu ainda se
encontra no livro de Job. A Palavra de Deus diz,
Num outro dia os anjos[a] vieram apresentar-se ao SENHOR, e Satanás também veio com
eles para apresentar-se.Jó 2:1
[Esta foi a terceira, das sete Escrituras que o Senhor apresentou nesta visão].
De acordo com esta Escritura, Satanás não só entra na presença de Deus no céu uma, duas
ou três vezes. Satanás entra continuamente na presença de Deus no céu, ainda hoje. A
Palavra escrita de Deus diz em Apocalipse 12:10 que Satanás vai diante de Deus dia e
noite.

O livro de Job ainda hoje está vivo.
Hoje alguns cristãos tentam negar os factos apresentados no livro de Job, justificando para
si próprios que este livro é um registo de histórias muito antigas de pouca importância nos
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dias de hoje. Alguns estudiosos da Bíblia têm estado tão confusos com este livro
simplesmente porque se recusam a aceitar um facto registado que Satanás pode entrar na
presença de Deus no céu. Não se pergunta por que razão alguns cristãos duvidam ainda do
Livro de Job nas suas Declarações de Fé, e sublinham que acreditam em todos os 66 Livros
da Bíblia como a infalível Palavra escrita de Deus? Os cristãos devem aprender do nosso
Senhor Jesus Cristo e tomar todas as Escrituras escritas, incluindo todos os livros do Antigo
Testamento, como se todos eles estivessem vivos hoje. Antes de Jesus ser baptizado, ele
tinha lido repetidamente, uma e outra vez todos os livros do Antigo Testamento. É por isso
que durante o seu ministério na terra citou constantemente os livros de Génesis, Êxodo,
Levítico, Deuteronómio, Samuel, Salmos, Isaías, Daniel, Oséias, Jonas, Miquéias, Zacarias e
Malaquias. Só no livro de Mateus, Jesus citou mais de 33 vezes os escritos dos livros do
Antigo Testamento! Portanto, que todos os cristãos estejam certos de que a Palavra escrita
do nosso Pai no livro de Job ainda hoje brilha, iluminando o caminho que conduz à nossa
vida eterna.
Um bom cristão pode fazer as seguintes perguntas.
1. Como pode Satanás entrar na presença de Deus no céu, quando já sabemos que foi
expulso de servir em torno do trono de Deus?
É verdade que Satanás era originalmente um servo leal e fiel de Deus no céu. Mas ele
tornou-se orgulhoso, exaltou-se e quis ser como o seu criador. Então Deus expulsou-o de
servir no céu. No entanto, apesar dessa queda, estamos prestes a ver a razão pela qual
Satanás regressa continuamente à presença celestial de Deus.
2. Pode um espírito maligno ir realmente perante a presença santa de Deus no céu?
Isto é possível. Já o vimos acontecer em Lucas 22:31, Jó 1:6 e Jó 2:1. Mais provas são
encontradas no Antigo Testamento. Em 1Reis 22,19-23 Deus estava sentado no seu trono
no céu com multidões dos seus santos anjos à sua esquerda e à sua direita. Deus estava
farto dos caminhos rebeldes do rei Ahab. Ele queria que ele fosse atraído e seduzido para
uma batalha onde seria morto. Uma vez que os anjos sagrados não podiam levar a cabo
uma missão que envolvia engano, e no entanto Deus queria que esta operação fosse levada
a cabo, um espírito maligno e mentiroso, foi perante a presença santa de Deus no céu com
um plano sujo para levar o Rei Ahab à batalha. Este espírito só precisava da permissão de
Deus para enganar os profetas de Ahab. O Senhor permitiu que este espírito perverso
levasse a cabo esta proposta e, como resultado, todos os profetas de Ahab disseram
mentiras ao seu rei. Ahab acreditou firmemente nas suas falsas profecias e atacou Ramoth
Gilead, onde encontrou a sua morte - tal como Deus tinha desejado.
Este facto é ainda mais ilustrado na vida do rei Saul. A Palavra de Deus diz-nos que Deus
estava farto do Rei Saul e permitiu que um espírito maligno da sua presença celestial fosse
atormentá-lo (I Samuel 18:10).
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3. Como pode Satanás ir à presença de Deus no céu quando Jesus disse que "ninguém
pode ir ao Pai senão por mim" (João 14,6), e ainda assim sabemos que Satanás nunca
aceitou Jesus no seu coração?
Deus enviou Jesus à terra para reunir novamente os seres humanos com o seu criador. A
maldição de Adão tinha contaminado todos os seus descendentes e o pecado tinha
separado os seres humanos do Todo-Poderoso. No entanto, temos de recordar que Satanás
não é um ser humano como tu e eu. Satanás está na categoria dos anjos, mas é um anjo
caído. Ao contrário de nós seres humanos, Satanás reteve algumas características angélicas
que lhe permitem entrar na presença celestial de Deus, como se verá em breve.
Os anjos de Deus
Deus criou os anjos para estarem à volta do seu trono, para o adorarem e louvarem, e para
cumprirem as suas missões nos céus e na terra. A Bíblia está cheia de exemplos das
actividades dos anjos de Deus.

Satanás ainda tem muitas capacidades dos anjos sagrados.
Há alguns homens e mulheres nas gerações passadas que Deus ungiu para o servir no poder
dos dons do Espírito Santo. Contudo, com o passar do tempo, alguns destes servos pecaram
contra Deus e caíram. Deixaram completamente de servir a Deus. O que surpreendeu
muitos crentes é que, apesar da sua queda, alguns destes homens e mulheres continuaram
a ter os seus dons espirituais que Deus lhes deu.
Muitos crentes atribuíram isto à Escritura em Roman 11:29, que diz que os dons de Deus e
o seu chamamento são irrevogáveis. Tal como Isaque não pôde revogar a sua bênção sobre
Jacó (Génesis 27,36-37), em muitos casos Deus não revoga os seus dons e unção dados a
anjos e seres humanos. Muitos dos poderosos ministros de Deus que vedes hoje no mundo
possuirão o seu chamamento e dons para servir, mesmo que decidam virar-se contra Deus.
Isto é exactamente o que aconteceu no caso do diabo. Satanás foi originalmente um
poderoso anjo leal e santo ungido, mas tornou-se perverso e Deus impediu-o de servir no
céu. Apesar desta queda, Deus deixou Satanás com algumas capacidades semelhantes às
dos santos anjos. Os santos anjos de Deus têm muitas características e capacidades. Abaixo
menciono apenas algumas destas características angélicas que Deus deixou com Satanás.
1. Satanás é tão velho como os anjos sagrados.
Os anjos já estavam com Deus antes de a terra ter sido criada. De acordo com a Palavra de
Deus, todos os anjos cantaram e gritaram de alegria quando Deus lançou os alicerces da
terra e marcou as suas dimensões (Job 38:4-7). Por conseguinte, Satanás já existia antes de
o homem ter sido criado.
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2. Satanás foi criado com perfeição e beleza.
Segundo a Palavra escrita de Deus, Satanás é um anjo, e tem a beleza exterior dos anjos
(Ezequiel 28:12). A principal diferença entre Satanás e os anjos sagrados é que o coração de
Satanás está cheio de maldade (Ezequiel 28:15). Está cheio de orgulho, assassínio, ciúmes,
mentiras, malícia, inveja, imoralidade sexual, ódio, traição, corrupção, violência,
brutalidade e outros vícios. Provavelmente, é por isso que o Diabo é sempre retratado
como uma criatura feia.
3. Os anjos de Deus podem realizar coisas para além da compreensão e imaginação
humanas.
Os anjos de Deus fecham as bocas dos leões para que eles não possam comer Daniel. Pense
também no anjo de Deus que abriu sobrenaturalmente as portas da prisão e libertou os
apóstolos de Jesus. Deus deixou Satanás com a capacidade de realizar coisas para além da
compreensão e imaginação humanas também. Pense em como Satanás, no Livro de Job, foi
capaz de se apresentar, juntamente com os santos anjos, perante Deus no céu. Imagine
também, durante a sua tentação, como Satanás levou Jesus ao pináculo do templo em
Jerusalém como se levasse uma pessoa fraca.
4. Os anjos de Deus podem matar seres humanos.
Quando o exército assírio invadiu o rei Ezequias de Judá, Deus enviou um anjo que matou
185.000 soldados assírios numa noite (2 Reis 19:35). Deus deixou Satanás com a capacidade
de matar também seres humanos. Pense nos milhões que morreram como resultado de
poderes satânicos.
5. Os anjos de Deus podem afligir os seres humanos com doenças e enfermidades.
Quando Zachariah não acreditou no que Gabriel lhe disse, o anjo golpeou-o emudecido
(Lucas 1:20). Deus deixou Satanás com a capacidade de afligir os seres humanos com
doenças e enfermidades. Pense nas feridas dolorosas que Satanás pôs em Job. Não admira
que a maioria das doenças e enfermidades humanas de hoje em dia sejam causadas por
Satanás.
6. Os anjos de Deus são super-inteligentes.
Quando Deus designa um anjo para ministrar a um determinado indivíduo na terra, esse
anjo lê primeiro os Livros Celestiais de Deus onde toda a sua vida - passado, presente e
futuro é escrita. O anjo tem de ministrar a si num momento específico, conforme a vontade
de Deus registada nos livros celestiais. Caro leitor, Deus deixou Satanás com esta
inteligência sobrenatural que se manifesta muito claramente quando Jesus estava a ser
tentado. Satanás chegou a uma fase em que mudou de táctica e começou a citar a Bíblia!
Ele citou com precisão o Salmo 91,11 e o Salmo 91,12 ao nosso Senhor Jesus Cristo (Lucas
4,10-11).
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7. Ao contrário dos seres humanos que têm de passar pelo gabinete protocolar de Jesus,
para chegar a Deus, os anjos têm a capacidade de ir directamente ao trono de Deus no
céu.
Esta é a capacidade que mais nos preocupa nesta mensagem. Os anjos de Deus foram
criados para servir em torno do trono de Deus. É a sua base operacional. Eles têm a
capacidade de ir directamente para a sua base operacional no céu. Isto está claramente
ilustrado no sonho que Jacob teve em Betel (Génesis 28:11-16). Neste sonho Jacob viu os
anjos de Deus virem directamente de, e voltarem directamente para o trono de Deus no
céu. Jesus confirma esta característica dos anjos de Deus em João 1,51 quando disse aos
seus discípulos que chegaria o tempo em que eles veriam os anjos descerem directamente
do trono de Deus no céu, e subirem dele de volta ao trono de Deus. Querido cristão, Deus
também deixou Satanás com este atributo e continuará a ter esta capacidade até ao
cumprimento da profecia do Tempo do Fim dada em Apocalipse 12:10, quando lhe será
negado qualquer outro acesso aos céus.
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