O ardil de Satanás
– Nosso Deus! Isso é muito ardiloso! – Comentei com os olhos
arregalados, como se estivesse falando para mim mesma – Claro!
Se acreditarmos que o Diabo teve a oportunidade de se insurgir
contra Deus, o vemos muito mais poderoso do que ele é. Isso
explica o medo e a luta de muitos crentes. Claro! Ao contrário
de trabalhar para nos aproximarmos de Deus, lutamos para nos
afastarmos de Satanás! Com isso ele ganha muito terreno.

O ardil de Satanás
Certa feita, meu marido e eu nos deparamos com um livro que
fazia uma intrigante pergunta: “Porque o justo sofre?”
Para quem lê a Bíblia esta pergunta é fácil de responder, no
entanto, como se tratava de um livro inteiro com a proposta de
responder esta pergunta, consideramos que seria interessante
conhecer seu conteúdo.
Não desejo falar de sofrimento, mas da pessoa que acreditamos
causar o sofrimento dos justos. Isto porque o livro apresenta
Satanás como causador do sofrimento dos justos quando aponta
que este se apresentou diante de Deus para acusar o patriarca
Jó.
Como é nosso costume verificar se as afirmações estão em
conformidade com as Escrituras, obtivemos um deleitoso
conhecimento quando compreendemos o modo de trabalhar do
Diabo.
Essa atitude nos deu mais segurança em Deus e algumas razões
para discordar do livro, além de descobrimos que, muito do que
se ouve acerca de Satanás é MENTIRA.

– É certo que uma mentira dita muitas vezes vira consenso. E
uma mentira que virou consenso entre os cristãos, foi que
Satanás quis ser igual a Deus, – disse-me meu marido.
Parei o que estava fazendo, olhei para ele um tanto
preocupada, e disse: – Como você pode dizer que isto é
mentira?! Está escrito na Bíblia!
-Venha ler o que está escrito na Bíblia, disse ele com o dedo
no trecho bíblico de Isaías ( Is 14:14 ). Então li em voz
alta: -Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante
ao Altíssimo.
– Ser igual e ser semelhante NÃO são a mesma coisa, minha
Linda. O próprio versículo demonstra isto. Veja que o próprio
Satanás, no seu coração, chama Deus de Altíssimo. Entre
Criador e criatura existe um abismo intransponível. Ao nomear
Deus de Altíssimo, Satanás o reconhece como inatingível e
inigualável. Explicou-me ele com os olhos arregalados, como se
tivesse descoberto um diamante enorme. E continuou: – O salmo
89 confirma esta verdade.
Folheou a Bíblia, ainda com entusiasmo e mostrou-me o verso 6
deste salmo: “Pois quem no céu se pode igualar ao SENHOR? Quem
entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao SENHOR?”
– Satanás foi criado por Deus como todos os outros seres do
Universo. Ele foi criado e posto na posição mais elevada na
ordem celestial, ele era querubim da guarda ungido, perfeito
em seus caminhos e sábio. Na ordem celestial, ele estava no
topo da hierarquia, mas ainda assim, uma criatura de Deus, é o
que está escrito em Ezequiel ( Ez 28:12 ). A distância entre
homens e Deus é a mesma que anjos e Deus!
Querida, o homem mais simples sabe que é impossível à criatura
tomar ou alçar o lugar do Criador. Se é estranho ao homem, que
possui conhecimento limitado, afirmar que é possível alguém
tornar-se o Criador, imagine se não é absurdo que um ser
criado cheio de sabedoria tenha intentado ser o próprio

Criador. – Disparou ele a me explicar.
– Nosso Deus Querido! Tem toda razão, – eu lhe disse ainda
atônita com tanta explicação. Mas você não considera a ousadia
de Satanás? Vir à presença de Deus acusar Jó?
Ele diminuiu o ritmo e disse-me mais calmamente: – Você deve
se esvaziar das ideias pré- concebidas quando lê a Bíblia…
Escute isto, porque faz toda a diferença… “Viste o meu servo
Jó?”, e mostrou-me o trecho bíblico “E disse o SENHOR a
Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na
terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus,
e que se desvia do mal” ( Jó 1:8 ), enquanto falava: – Quem
faz esta pergunta é Deus… Deus é quem evoca Jó na conversa.
NÃO FOI SATANÁS… Isso porque, neste livro, o livro de Jó, Deus
evidencia a diferença entre a justiça do homem e a Justiça de
Deus. Qualquer outro personagem que não fosse íntegro e reto
como Jó, somente evidenciaria a misericórdia de Deus.
Olhei para ele um tanto extasiada, ainda pela afirmação de que
foi Deus quem trouxe Jó para a conversa. Sem poder e nem
querer negar tal explicação, mas a impressão que ele teve foi
que eu não aceitava esse entendimento.
Ora, para mim é muito bom saber que Deus está no controle da
vida dos justos. Quanto menos poder Satanás tem, mais alegria
e segurança sinto em meu Deus. Isso é ótimo para os justos.
Na tentativa de passar toda informação necessária a um bom
entendimento, ele continuou: – A quem tal mentira favorece?
‘que Satanás quis ser igual a Deus’. Essa mentira deu à luz a
dualidade: bem versus mal, Deus versus Satanás, ou seja,
equivalência entre Deus, o Criador e o Diabo, a criatura.
– Nosso Deus! Isso é muito ardiloso! –Comentei com os olhos
arregalados, como se estivesse falando para mim mesma – Claro!
Se acreditarmos que o Diabo teve a oportunidade de se insurgir
contra Deus, o vemos muito mais poderoso do que ele é. Isso
explica o medo e a luta de muitos crentes. Claro! Ao contrário

de trabalhar para nos aproximarmos de Deus, lutamos para nos
afastarmos de Satanás! Com isso ele ganha muito terreno.
Voltei-me para meu marido dizendo-lhe: – Querido, isso deve
ser esclarecido para o povo de Deus. Seremos muito mais
produtivos de posse desse conhecimento.
Ao ouvir estas palavras seu semblante iluminou-se, e disse: –
Depois quero falar pra você de Satanás, antes e depois da
queda. CONFORME A BÍBLIA, tá?

