.
“12 Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra,
tu que debilitavas as nações! 13 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima
das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me
assentarei, aos lados do norte. 14 Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei
semelhante ao Altíssimo. 15 E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo
do abismo.” (Is 14:12-15)
“12 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim
diz o Senhor DEUS: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em
formosura. 13 Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua
Satanás já foi um lindo anjo de
cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo,
Deus, criado em santidade e em
esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros; no dia em que
perfeição, mas também com
foste criado foram preparados. 14 Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te
uma vontade capaz de
estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas
desobediência a Deus, e caiu de
andavas. 15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até
sua posição original.
que se achou iniqüidade em ti. 16 Na multiplicação do teu comércio encheram o teu
Is 14:12 - 15; Ez 28:12 - 19; Lc
interior de violência, e pecaste; por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e
10:18
te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. 17 Elevou-se o
teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do
teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18
Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus
santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em
cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te vêem. 19 Todos os que te
conhecem entre os povos estão espantados de ti; em grande espanto te tornaste, e
nunca mais subsistirá.” (Ez 28:12-19)
“E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu.” (Lc 10:18)
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo.” (Ef 6:11)

Satanás é uma criatura
espiritual viva, possuindo
personalidade.
- Ele tem inteligência - Efé 6:11
- Ele tem emoção - Apo 12:12,17
- Ele tem vontade - Isa 14:13;
14; 2Ti 2:26

“Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e
no mar; porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco
tempo.” (Ap 12:12)
“E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua
semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus
Cristo.” (Ap 12:17)
“13 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do
norte. 14 Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.” (Is
14:13-14)
“E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade
dele estão presos.” (2Tm 2:26)

O caráter de Satanás é revelado
através de muitos nomes que
são dados nas Escrituras. Alguns
destes nomes são:
- Serpente "astuta" - 2Co 11:3
- Diabo "acusador" [também é
caluniador] - Apo 12:9
- Satanás "o adversário" - 1Pe
5:8

“Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim
também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da
simplicidade que há em Cristo.” (2Co 11:3)
“E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás,
que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram
lançados com ele.” (Ap 12:9)
“Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,

- Príncipe [governante,
dominador] - João 12:31
- Príncipe - Efé 2:2
- Dragão - Apo 12:3
- Tentador - 1Te 3:5
- O Deus deste século - 2Co 4:4
- O maligno - 1Jo 5:19
- Lúcifer - Isa 14:12 ["Lúcifer"
significa "o portador ou
refletidor da luz". Este era seu
nome antes da sua queda, mas
não mais o é. "Lúcifer" é a
tradução correta e adotada pela
melhor tradução jamais feita, a
King James Bible (e por várias
outras boas traduções), é uma
pena que todas as Bíblias em
português tenham algo como
"estrela matutina", que é título
exclusivo do nosso Salvador]

bramando como leão, buscando a quem possa tragar;” (1Pe 5:8)
“Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo.” (Jo
12:31)
“Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.” (Ef
2:2)
“E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha
sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas.” (Ap 12:3)
“Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé,
temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil.” (1Ts
3:5)
“Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que
lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de
Deus.” (2Co 4:4)
“Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno.” (1Jo 5:19)
“12 Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra,
tu que debilitavas as nações!” (Is 14:12)

O objetivo de Satanás é tentar
frustrar ou impedir os planos e
os propósitos de Deus.
Mat 4:1 - 11; João 13:21 - 30;
Atos 5:1 - 11

“1 ¶ Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome; 3 E, chegandose a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se
tornem em pães. 4 Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 5 Então o diabo o
transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, 6 E disse-lhe: Se
tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que aos seus
anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca tropeces
em alguma pedra. 7 Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu
Deus. 8 Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe
todos os reinos do mundo, e a glória deles. 9 E disse-lhe: Tudo isto te darei se,
prostrado, me adorares. 10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está
escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 11 Então o diabo o deixou;
e, eis que chegaram os anjos, e o serviam.” (Mt 4:1-11)
“21 Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e afirmou, dizendo: Na verdade, na
verdade vos digo que um de vós me há de trair. 22 Então os discípulos olhavam uns
para os outros, duvidando de quem ele falava. 23 Ora, um de seus discípulos, aquele
a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24 Então Simão Pedro fez
sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. 25 E,
inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? 26 Jesus
respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu
a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27 E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse,
pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. 28 E nenhum dos que estavam assentados
à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. 29 Porque, como Judas tinha a
bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para
a festa; ou que desse alguma coisa aos pobres. 30 E, tendo Judas tomado o bocado,
saiu logo. E era já noite.” (Jo 13:21-30)
“1 ¶ Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma
propriedade, 2 E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher; e, levando
uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. 3 Disse então Pedro: Ananias, por que
encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses

parte do preço da herdade? 4 Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava
em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos
homens, mas a Deus. 5 E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um
grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. 6 E, levantando-se os moços,
cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. 7 E, passando um
espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia
acontecido. 8 E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela
disse: Sim, por tanto. 9 Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos
concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que
sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. 10 E logo caiu aos seus pés, e
expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu
marido. 11 E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram
estas coisas.” (At 5:1-11)

Satanás tem muitos camaradas
do seu exército para ajudar-lhe
em seu trabalho maligno, eles
são chamados demônios ou
espíritos imundos.
Mat 12:43; Luc 8:27

“43 E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos,
buscando repouso, e não o encontra. 44 Então diz: Voltarei para a minha casa, de
onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. 45 Então vai, e leva
consigo outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e são os
últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a
esta geração má.” (Mt 12:43-45)
“E, quando desceu para terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que
desde muito tempo estava possesso de demônioS, e não andava vestido, nem
habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros.” (Lc 8:27)
“Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no
inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo;” (2Pe
2:4)

Eles são os anjos caídos, isto é,
que não permaneceram
obedientes a Deus mas, ao
contrário, alinharam-se ao lado
de Satanás durante sua rebelião,
pecando contra o Deus vivo.
2Pe 2:4; Jud 6; Apo 12:3,7

“E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria
habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande
dia;” (Jd 1:6)
“E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha
sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas.” (Ap 12:3)
“E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e
batalhavam o dragão e os seus anjos;” (Ap 12:7)

Os demônios são criaturas
espirituais que
possuem personalidade e as
Escrituras lhe atribuem:
- Inteligência. Mat 8:29
- Emoção - Tia 2:19
- Vontade - Luc 8:32
Os demônios ajudam Satanás
através de fazerem a
falsificação da verdadeira
adoração e do verdadeiro a
Deus, através de:
- Falsa Doutrina - 1Ti 4:1; 2Ti
4:3,4
- Falsos Evangelhos - 2Co 11:4;
Gal 1:6-8
- Falsos Cristos - 2Co 11:4; 1Jo

“E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste
aqui atormentar-nos antes do tempo?” (Mt 8:29)
“Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e
estremecem.” (Tg 2:19)
“E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos; e rogaram-lhe que
lhes concedesse entrar neles; e concedeu-lho.” (Lc 8:32)
“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da
fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios;” (1Tm 4:1)
“3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão
nos ouvidos, reunirão em volta de si mestres, conforme as suas próprias
concupiscências; 4 Deixando de ouvir a verdade, eles se voltarão para as fábulas.”
(2Tm 4:3-4)
“Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se
recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não

2:18
- Milagres Falsos/Enganadores Êxo 7:10-12; 2Te 2:9; Apo 13:13
- Uma forma [aparência externa,
sem realidade interna] de
Piedade - Mat 23:27-28; 2Ti 3:5
- Falsos Apóstolos - 2Co 11:1315

abraçastes, com razão o sofrereis.” (2Co 11:4)
“6 ¶ Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à
graça de Cristo para outro evangelho; 7 O qual não é outro, mas há alguns que vos
inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8 Mas, ainda que nós
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho
anunciado, seja anátema.” (Gl 1:6-8)
“Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se
recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não
abraçastes, com razão o sofrereis.” (2Co 11:4)
“Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora
muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora.” (1Jo
2:18)
“10 Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o SENHOR ordenara; e
lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em
serpente. 11 E Faraó também chamou os sábios e encantadores; e os magos do
Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. 12 Porque cada um
lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes; mas a vara de Arão tragou as varas
deles.” (Êx 7:10-12)
“A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e
prodígios de mentira,” (2Ts 2:9)
“E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos
homens.” (Ap 13:13)
“27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que sois semelhantes aos
sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente
estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28 Assim também vós
exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estais cheios de
hipocrisia e de iniqüidade.” (Mt 23:27-28)
“Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.” (2Tm
3:5)
“13 Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em
apóstolos de Cristo. 14 E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura
em anjo de luz. 15 Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em
ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras.” (2Co 11:13-15)

Satanás e os demônios são
opositores de todos os crentes
verdadeiros e continuamente
trabalham em oposição a estes.
Os Crentes, entretanto, são
protegidos pela soberania de
Deus e pela armadura que Ele
deu a cada crente.
2Co 11:3; Efé 6:10-18; 2Te 3:3;
Tia 4:7; 1Pe 5:7-10

“Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim
também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da
simplicidade que há em Cristo.” (2Co 11:3)
“10 ¶ No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo. 12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e,
havendo feito tudo, ficar firmes. 14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos
lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; 15 E calçados os pés na
preparação do evangelho da paz; 16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai também o
capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; 18 Orando em

todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a
perseverança e súplica por todos os santos,” (Ef 6:10-18)
“Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará, e guardará do maligno.” (2Ts 3:3)
“Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” (Tg 4:7)
“7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8 ¶
Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar; 9 Ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 10
¶ E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória,
depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará,
fortificará e fortalecerá.” (1Pe 5:7-10)

Satanás e seus demônios são
limitados no que eles podem
fazer.
Jó 1:12; Jó 2:6; Luc 8:32

“E disse o SENHOR a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão;
somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do
SENHOR.” (Jó 1:12)
“E disse o SENHOR a Satanás: Eis que ele está na tua mão; porém guarda a sua
vida.” (Jó 2:6)
“E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos; e rogaram-lhe que
lhes concedesse entrar neles; e concedeu-lho.” (Lc 8:32)
“E será que naquele dia o SENHOR castigará os exércitos do alto nas alturas, e os
reis da terra sobre a terra.” (Is 24:21)

Ao final, eles serão punidos e
destruídos (serão tornados em
ruína inúteis) de acordo com o
julgamento assegurado a eles
pela morte e ressurreição de
Cristo. Eles serão confinados
eternamente no Lago do Fogo.
Isa 24:21; Mat 25:41; João
12:31; Col 2:15; Apo 20:10

“Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim,
malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos;” (Mt 25:41)
“Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo.” (Jo
12:31)
“E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou
em si mesmo.” (Cl 2:15)
“E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a
besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.”
(Ap 20:10)

Fonte: http://solascriptura-tt.org/Angelologia/Angelologia-2-SatanasDemonios-PhilV.htm
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