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Quando Deus criou os seres celestiais, ao querubim ungido
disse: “Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, e
perfeito em formosura” ( Ez 28:13 ). A descrição do querubim
fixa-se na veste (indumentária), que foi criada no dia em que
ele foi trazido à existência “Cobrias-te de toda pedra
preciosa (…) no dia em que foste criado foram eles preparados”
( Ez 28:13 ). Até ser achado iniquidade no querubim ungido,
ele é descrito como: “Perfeito eras no teu caminho, desde o
dia em que foste criado…” Ez 28:15 … Falava ele lendo a Bíblia
após cada explicação.

Satanás antes e depois da queda
Quer aprender mais como interpretar a Bíblia? Perguntou meu
marido, como menino que pergunta se o coleguinha quer
pirulito, na certeza de que é a coisa que o outro mais deseja.
Entrei no clima e respondi: Eu quero, eu quero! Me escolhe, me
escolhe!
Esse ar de brincadeira chamou a atenção de nossa filha, que
disse: – O que está acontecendo aí gente? Também quero.
– O pai vai me ensinar sobre Satanás. Respondi.
– Credo! Não quero nada disso não. Disse ela.
– Oh filha, – disse-lhe com a voz consternada – por quê?…
Depois da alegria que senti em saber que Satanás não era tão
poderoso quanto eu acreditava, achei que todos deviam ter o
mesmo sentimento quanto a conhecer a verdade que a Bíblia

ensina.
Mami, eu já sei quem é Satanás! Respondeu ela toda confiante.
– Você sabe como Satanás era antes da queda? Perguntei-lhe.
Ela balançou a cabeça devagar, em sinal de negação e um tanto
constrangida, afinal de contas, tinha falado que já sabia quem
era Satanás, no entanto, ainda faltavam informações.
Aham! Então?… Insisti: Senta aqui com a gente, vai ser bom pra
nós.
Ela sentou-se, não muito interessada. Aquele desprezo típico
de adolescente na expressão do rosto.
Meu marido, em silêncio, já havia marcado dois trechos
bíblicos enquanto eu tentava convencer nossa filha a aprender
um pouco de interpretação.
Ao sentarmos, ele perguntou: Onde Satanás estava antes da
queda?
Respondemos em coro: No céu.
– Na nani nãnão! Falou ele com ar de sabichão.
Com a decepção estampada no rosto, ela disse: Pai, pai, desde
que me entendo por gente, que não faz muito tempo, -rsrsrs-,
Satanás foi precipitado do céu.
Eu, que não queria passar vexame na frente de minha ex- aluna
da escola dominical, nem abri a boca. Percebi que ele já havia
investigado na Bíblia e iria dar sua cartada triunfal: revelar
um conhecimento pouco percebido pelos leitores da Bíblia. Até
abri um pouco mais os olhos.
Ele leu em voz alta, um pouco mais que o normal: “Estavas no
Éden, Jardim de Deus” ( Ez 28:13 ).
A menina com olhos e boca abertos, estendeu a mão e arrastou a

Bíblia vagarosamente até ela e leu em silêncio e a devolveu ao
pai, pronta pra ouvir o comentário que sabia que seguiria
aquela leitura. Claro que, a essa altura a expressão do rosto
não era mais de desprezo, até alinhara-se na cadeira.
Muito motivado, afinal sua platéia aumentara cem por cento,
ele começou a explanação: Quando Deus criou os seres
celestiais, ao querubim ungido disse: “Tu és o selo da
perfeição, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura” ( Ez
28:13 ). A descrição do querubim se prende na veste dele,
(indumentária), sendo ela criada no dia em que ele foi trazido
à existência “Cobrias-te de toda pedra preciosa (…) no dia em
que foste criado foram eles preparados” ( Ez 28:13 ). Até ser
achado iniquidade no querubim ungido, ele é descrito como:
“Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste
criado…” Ez 28:15 … Falava ele lendo a Bíblia após cada
explicação.
-Amor… o interrompi.
-Que foi?
– Dá pra você ser menos erudito? Ezequiel vinte oito, quinze.
Parece que tá dando aula de teologia. A menina tem 14 anos,
daqui a pouco ela vai ter sono. Observei.
Ah… Tá. Me empolguei um pouco. Disse ele com semblante
risonho. E continuou.
-Certo… Satanás era BONITÃO. Ao meu entender, o mais lindo,
“Perfeito em formosura” a roupa dela era de pedras preciosas.
Ele foi criado especial entre os anjos.
-Pai, Deus não ama todos os anjos iguais? Perguntou nossa
filha, um tanto decepcionada. Por que ele criou Satanás mais
especial que os outros?
– Porque ele teria uma MISSÃO especial… Respondeu ele com
satisfação, pois despertara questionamentos naquela cabecinha.

– Leia aqui, o verso quatorze. Deslizou a Bíblia até a garota.
-“Tu eras querubim da guarda ungido…” leu ela, enquanto a
Bíblia deslizava novamente para o pai, puxada por ele. Então
levantou os olhos para ele para ouvir o que seguiria.
– Deus o estabeleceu como guardador do Monte Santo. Vocês não
podem esquecer que o Monte Santo era o Éden. Ouça o que diz o
versículo treze: “Estavas no Éden, jardim de Deus”.
-É mesmo. Dissemos em coro. Ela continuou: Ele não estava no
céu, mas porque ele tinha que guardar o Éden, Monte Santo? De
quem ele Tinha que guardar? Nem ele era Diabo ainda?
Olhei para a menina perplexa. Como podia surgir tanta pergunta
de uma vez. Diga-se de passagem: E que perguntas!
– Essa é minha garota! Disse meu marido com satisfação. Nós
três soltamos um riso, quase em uníssono. Nisso, meu filho que
estava jogando vídeo game, parou o jogo e se juntou a nós.
-Eitáá! Expressou-se meu marido. –Minha platéia já aumentou
mais cem por cento. Um aumento de duzentos por cento em um
dia. Isso é fenomenal.
Dessa vez todos riram gostosamente.
-Ai pai! São três aluninhos, e todos… sua família. Disse o
menino com deboche.
Mais risadas.
Que isso menino? Você sabe quem é o homem que pode ensinar a
palavra de Deus para toda a família? Perguntou com ar de
brincadeira, parecendo austero.
Quem? Perguntou o garoto, rindo um tanto desafiador.
EU! Respondeu o pai.
Mais risadas rechonchudas.

-Tá, tá. Muito bom a descontração, mas desejo ouvir minhas
respostas. Interrompeu a menina.
– São perguntas excelentes, filha, mas deixarei para responder
em outra ocasião. Neste mesmo local e talvez, não nesta mesma
hora. Quero terminar de falar sobre Satanás, suas perguntas
evocam a igreja, os anjos, o propósito eterno, e por aí a
fora. Disse o pai com desejo de não desviar do assunto.
Sua preocupação era que esta aprendizagem fosse sedimentada na
cabecinha da filha, pois em nenhum momento antes ela mostrara
tanto interesse. Mas se falasse tudo de uma vez, as
informações ficariam soltas e não seria muito útil.
-Satanás era um anjo da ordem dos querubins. Ou seja, Satanás
era um anjo de posição elevada perante os seus semelhantes.
Ele era nomeado como o portador de luz. A Bíblia descreve
Satanás antes da queda como sendo o selo da perfeição, cheio
de sabedoria e perfeito em formosura. Ele estava no jardim do
Éden, Jardim de Deus, e quando da sua criação, também foi
preparado os seus ornamentos (veste).
Ele devia ficar no monte santo de Deus, exercendo a função
para a qual foi comissionado: guarda ungido. Ele havia
assumido a MAIOR POSIÇÃO DA HIERARQUIA CELESTIAL, porque Deus
o estabeleceu nesta posição.
-Amor, explica o que é hierarquia, talvez nosso filho não
saiba. Disse eu preocupada com o entendimento do garoto.
Respondeu ele: Este menino é inteligente, e se ele não souber,
tenho certeza de que vai olhar no dicionário.
Pareceu-me que o garoto estava flutuando na cadeira com o
elogio do pai. O qual continuou a explicação sem nem notar o
que acabara de fazer.
-Porém… porém… – Deslizou a Bíblia para o garoto e disse: leia
aqui menino. Estava aberto no livro de Ezequiel, capítulo

vinte oito verso quinze
O menino leu sem demora: “Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade
em ti”
Ele puxou a Bíblia de volta para ele e disse com voz de
locutor de rádio: E-ELE PE-E-COU.
-É neste “momento” que ele diz em seu 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.
Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao
Altíssimo” ( Is 14:13 e 14).
– Notaram aqui o que ele diz?
Todos quiseram responder ao mesmo tempo, mas foi observado
pelo pai: -Um de cada vez, primeiro minha esposa.
-Que Satanás quis subir acima das estrelas de Deus, que são os
anjos. Falei toda confiante, pois estava
significado da figura ‘estrelas de Deus’.
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-Você, minha primogênita. Continuou ele sem nem me dar
parabéns.
– Concordo com a mãe, pai. Asseverou a menina.
-Agora você, meu varãozinho.
– O problema estava em Satanás querer ser semelhante a Deus?
Respondeu o garoto, fazendo pergunta.
-O fato de ele querer ser semelhante a Deus, foi mesmo o
problema, mas quero lhes mostrar uma coisa interessante, uma
coisa que reafirma que Satanás não estava no céu. Respondeu o
pai olhando para mim.
Olhamos uns para os outros e saiu quase um grito de guerra:
“EU SUBIREI AO CÉU”!

– Se ele quis subir é porque ele não estava lá, né pai? Disse
nossa menina com os olhos estatelados.
-Isso é que é família. Disse ele orgulhoso. – Continuando e
concluindo. Chamou-nos a atenção por causa da euforia que nos
causou o elogio dele.
Voltamo-nos para ele mais atenciosos do que nunca.
-Por se achar o pecado no querubim ungido, Deus o destituiu da
sua posição, lançando-o profanado para fora do monte e Satanás
recebeu a penalidade: A MORTE!
– Como vocês sabem, estar separado de Deus é… MORTE! Concluiu
o pai, satisfeito.

