Capítulo Seis

Porque é que Jesus não pode impedir
Satanás de tentar alguns cristãos fiéis.
Porque é que Jesus não impede Satanás de tentar todos os cristãos fiéis? Esta é a pergunta
que muitos crentes fazem. Porque é que alguns crentes fiéis caem em pecado ou
enfrentam provações, quando Jesus está lá a assistir? Por que não pode Jesus impedir o
diabo de tentar os servos de Deus que trouxeram tantas almas para o Reino de Deus?
Compreendes que depois de Jesus ter avisado os seus discípulos em Lucas 22,31-32, ele não
impediu Satanás de tentar Simão Pedro? Simão foi tentado e negou o nome de Jesus não só
uma mas três vezes! A resposta a todas estas perguntas é simples. É Deus nosso Pai que ou
concede ou nega a Satanás permissão para tentar os crentes. Quando Deus Pai o permite,
Jesus não pode negar. Jesus disse isso:
"Eu e o meu Pai somos um".
Quando Deus Pai permite que uma tentação ocorra, Jesus também permitiu.
Para onde quer que fosse, Jesus exaltou o Pai. Falou da casa do seu Pai, da glória do seu Pai
e do Reino do seu Pai. Deus o Pai e Jesus Cristo agem em uníssono. No entanto, em tudo
Jesus proclamou que o Pai era sempre maior (João 14, 28).
Quando o Pai permitiu que Satanás tentasse Simão Pedro, Jesus não podia fazer uma acção
contraditória para deter o Diabo. Jesus poderia ter usado os seus poderes para bloquear o
diabo, mas o melhor que ele fez foi rezar. Isto continua hoje em dia. Quando Jesus estava a
instruir os seus discípulos sobre a oração, instruiu-os a dirigir as suas orações ao nosso Pai
do céu, porque ele é a fonte de toda a autorização nos céus e na terra. Actualmente, o
próprio Jesus está sentado à direita do nosso Pai, intercedendo continuamente por nós.
Porque é que o nosso Pai tolera Satanás?
O nosso Deus é um Deus de planos; tudo o que aconteceu no passado, o que quer que
esteja a acontecer agora, e tudo o que acontecerá no futuro está de acordo com os planos
de Deus, feitos antes de a terra ter sido criada. Da mesma forma, Deus tem planos para o
diabo. Mas receio que este plano não seja bom. Este plano será cumprido quando o tempo
designado por Deus chegar no Tempo do Fim. Para conhecer este plano abra o livro de
Apocalipse 20:10:
E o diabo que os enganou foi atirado ao lago de enxofre ardente, onde a besta e o falso
profeta tinham sido atirados. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre.
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