Capítulo quatro

Satanás, o acusador dos fiéis de Deus
Deus está sempre orgulhoso dos seus fiéis
O nosso Pai do Céu está sempre satisfeito com os seus filhos fiéis. Aqueles que têm fome e
sede de justiça. Deus está sempre a mencionar os nomes de tais perante os céus. No livro
de Job, assim que Satanás apareceu no céu, o Senhor mencionou-lhe o nome de uma
pessoa fiel.
Satanás, o acusador dos fiéis de Deus.
Enquanto o propósito de Deus, hoje em dia, é ver que não há mais almas condenadas ao
inferno, o objectivo de Satanás é manchar os nomes dos fiéis de Deus, de modo a que lhe
seja permitido por Deus tentá-los.
Porque é que Satanás vai continuamente à presença de Deus no céu e fala com ele? A
resposta é encontrada dentro de um dos nomes alternativos de Satanás. Satanás é
chamado um acusador. Será ele realmente um acusador? Sim, ele é. ESTA É A RAZÃO PELA
QUAL SATANÁS VAI CONTINUAMENTE AO NOSSO PAI NO CÉU. Por ser inimigo dos
cristãos, Satanás acusa-os continuamente perante Deus de não serem tão fiéis como o
nosso Pai acredita. O diabo faz continuamente estas acusações como um meio de pedir a
permissão de Deus para tentar os santos de Deus.
A primeira prova apresentada pela Palavra de Deus, mostrando que Satanás é um acusador,
encontra-se no livro de Job. Deus estava satisfeito com o seu servo e disse orgulhosamente
a Satanás que ninguém em toda a terra era como Jó. Satanás estava à procura de uma
forma de manchar a imagem de Job e de o tentar para o pecado. Ele começou a fazer falsas
acusações contra este homem irrepreensível. Ouça o que Satanás disse a Deus:
“Será que Jó não tem razões para temer a Deus?”, respondeu Satanás. 10 “Acaso não
puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo
tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por
toda a terra.Jó 1:9-10
[Esta foi a quarta, das sete Escrituras que o Senhor apresentou nesta visão].
Satanás acusava Jó de não ser fiel como Deus o descreveu. Ele disse a Deus que Jó só era
fiel porque Deus o tinha protegido e abençoado com riquezas. Uma forma simples de
colocar esta acusação é a seguinte:
"O trabalho não te ama realmente do fundo do seu coração. Ele só te ama por causa da
protecção e riqueza que lhe deste".
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Deus conhecia o coração de Jó. Ele tinha a certeza de que Jó era um servo muito fiel. Ele
queria provar isto a Satanás, pelo que se ofereceu para retirar a sua protecção e riqueza de
Jó. Deus queria que Satanás provasse por si mesmo que Jó era um homem fiel. Ouça o que
Deus disse a Satanás:
"Muito bem, então tudo o que ele tem está nas vossas mãos, mas sobre o próprio homem
não ponha um dedo" Jó 1:12
Deus deu a Satanás autoridade sobre os pertences de Jó e o diabo foi em frente para os
destruir. Hoje, cada vez que Satanás se apresenta no céu, acusa os cristãos de não serem
fiéis a Deus querendo que Deus lhe permita encurralá-los com actos de pecado.
Satanás continua hoje em dia a acusar os crentes.
A segunda prova apresentada pelo Senhor nesta visão, mostrando que Satanás continua a
acusar os crentes hoje em dia, encontra-se no Livro do Apocalipse:
Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia:
“Agora veio a salvação,
o poder e o Reino
do nosso Deus,
e a autoridade do seu Cristo,
pois foi lançado fora
o acusador
dos nossos irmãos,
que os acusa diante
do nosso Deus, dia e noite.Apocalipse 12:10
[Esta foi a quinta, das sete Escrituras, que o Senhor apresentou nesta visão].
Esta é uma Escritura muito importante para todos os cristãos. Podem ser feitas cinco
observações sobre este versículo:
Observação Nº 1
Esta Escritura fala de eventos futuros. Tal como grande parte do livro do Apocalipse, é uma
profecia que prediz o que irá acontecer no Tempo do Fim.
Observação N.º 2
Esta não é a Escritura que se refere à queda de Lúcifer quando ele estava a servir a Deus no
céu. Satanás caiu antes de o homem ter sido criado. Isaías 14: 12-17 e Ezequiel 28: 12-19
podem estar a dar-nos uma pista sobre a queda de Lúcifer.
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Observação No. 3
Até que esta Escritura se cumpra no Tempo do Fim, Satanás estará continuamente a acusar
os cristãos dia e noite perante o nosso Deus no céu.
Observação n.º 4
Quando chegar o tempo designado, Deus ordenará aos seus anjos no céu, chefiados por
Miguel, que neguem a Satanás qualquer acesso aos céus. A partir daí, Satanás deixará de
estar a acusar os cristãos perante Deus.
Observação N.º 5
Até esta profecia se cumprir, os santos habitantes do céu olharão sempre com tristeza cada
vez que virem Satanás a acusar os seus irmãos e irmãs na terra perante o nosso Pai do céu.
É por isso que todos os céus e todos os que neles habitam se regozijarão após o
cumprimento desta profecia (ver Apocalipse 12:12).
Não leve as acusações de Satanás de ânimo leve.
O Senhor está a dizer a todos os seus fiéis seguidores para não levarem as acusações de
Satanás de ânimo leve. Aqui estão quatro razões.
1.
Através destas acusações, Satanás pode conseguir incitar Deus contra si, mesmo
quando tem vivido uma vida sem culpa.
Isto é exactamente o que aconteceu na vida de Job. Ele era justo e irrepreensível. Deus
honrou-o mais do que qualquer outra pessoa na terra. Mas Satanás acusou Jó e conseguiu
incitar a Deus contra este homem inocente.
2. Por causa das acusações de Satanás, Deus pode retirar temporariamente a sua
protecção de si.
Quando isto acontece, é deixado à mercê de Satanás e dos seus inimigos. Deus retirou a sua
protecção de Jó e, como resultado, toda a sua riqueza foi destruída e seguiram-se outras
calamidades. Hoje, depois das acusações de Satanás, Deus por vezes retirou a sua
protecção de alguns ministros poderosamente ungidos e o inimigo fez coisas chocantes às
suas vidas e ministérios.
3. Por causa das acusações de Satanás, Deus pode até enviar o seu próprio terror contra
si.
Durante a tentação de Jó, Deus enviou o seu próprio fogo para queimar todas as Sete mil
ovelhas de Jó (Jó 1:16).
4. Através destas acusações, Satanás pode convencer Deus a permitir que ele o tente.
Depois de acusar Jó, Deus disse a Satanás:
Muito bem, então ele está nas tuas mãos; mas deves poupar a sua vida.
Jó 2:6
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Ao fazer estas acusações, o objectivo de Satanás é trazer desonra, vergonha, vergonha,
humilhação, escândalos, censura, tormento, e desrespeito aos fiéis servos de Deus. O
objectivo de Satanás é enfraquecer e desmoralizar os homens e mulheres de Deus que
procuram o Senhor com todo o seu coração. Homens e mulheres que trouxeram muitas
almas para o Reino de Deus.
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