Capítulo três

Deus conversa com Satanás.
Poderá Deus falar com Satanás, e poderá Satanás falar com Deus hoje? A resposta a esta
pergunta é SIM. A primeira prova vem do livro de Job capítulo um. Assim que Satanás se
apresentou diante de Deus no céu, o Senhor não expulsou o diabo da sua presença, como
seria de esperar. Em vez disso, Deus começou a conversar com Satanás! De acordo com a
Palavra escrita, foi Deus nosso Pai que realmente iniciou o diálogo perguntando a Satanás
de onde ele vinha. O diabo respondeu ao Senhor dizendo que ele tinha andado a vaguear
pela terra e a andar para trás e para a frente nela. Deus foi paciente com o diabo e
continuou a conversa, passando para outro assunto: o seu servo Job. Deus perguntou a
Satanás se ele tinha considerado este homem fiel e irrepreensível. O Senhor chegou ao
ponto de dizer a Satanás quão fiel e irrepreensível era Jó: que não havia ninguém em toda a
terra como ele. Satanás manteve a conversa trazendo perante o Senhor o seu caso contra
Jó. O diálogo termina com Deus a conceder a Satanás permissão para tentar severamente
Jó. Além disso, o Senhor deu a Satanás instruções específicas de como Jó deveria ser
tratado.
Não foi um incidente único para Deus e Satanás conversarem. Satanás continuou a ir
perante Deus no céu e a falar com o nosso Pai. Segundo Job 2:1, noutro dia, quando os
santos anjos se apresentavam perante o Senhor, Satanás também veio com eles, e se
apresentou perante Deus. Como no seu encontro anterior, Deus iniciou a conversa de novo
perguntando a Satanás de onde ele vinha. Satanás disse a Deus que tem andado a vaguear
pela terra e a entrar e sair dela. O Senhor prosseguiu a conversa perguntando a Satanás se
ele tinha considerado Job. Mais uma vez Deus disse a Satanás como Jó era fiel. Em resposta,
Satanás ainda apresentou ao Senhor o seu caso contra Jó. Mais uma vez a conversa termina
com a emissão por Deus de outra licença a Satanás para tentar Job, com instruções estritas
sobre como esta tentação deveria ser levada a cabo.
Querido filho de Deus, Satanás continua a ir à presença de Deus no céu e a falar com ele
ainda hoje. Jesus confirma isto no Novo Testamento, dizendo aos seus discípulos que viu
Satanás a pedir permissão a Deus para os tentar (Lucas 22:31). Satanás continuará a falar
com o nosso Pai, e o nosso Deus também continuará a falar com o diabo até ao evento do
Fim do Tempo profetizado em Apocalipse 12:10, quando Satanás será negado qualquer
outro acesso aos céus.
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