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Querido amigo, 
 
 Você jamais veria dois leões que se aproximam de um campo onde se encontra um bando de búfalos dizerem, 
“O que devemos fazer?” Eles sabem o que devem fazer porque isso está em sua natureza de leão: Eles vão comer os 
búfalos! 
 Da mesa forma, quando fomos feitos participantes da natureza divina de Cristo, recebemos a capacidade de 
entender as coisas de Deus através da natureza que Ele nos deu. Como nosso Mestre, o Espírito Santo usa a nossa 
natureza para nos ajudar a entender as coisas que estão na natureza de Deus. Podemos aprender sobre Deus, por 
exemplo, se olharmos para duas criações – a dos anjos e a nossa – e analisarmos como Ele lidou com cada uma. 
 Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre e porque temos uma natureza como a Dele, sabemos que Ele lida 
com as duas criações através da mesma imutabilidade que O faz quem Ele é. Já que Deus não pode mudar, descobrir o 
que Ele fez nos ajudará a descobrir o que Ele fará. 
 Imutabilidade significa que Deus não pode mudar, nem ser mudado. E para enfatizar Sua imutabilidade, a 
Palavra usa o fato de que é impossível que Ele minta! 

Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa 
consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. 

Hebreus 6:18 
 Deus não pode mudar o modo pelo qual operou no passado, assim, os mesmos princípios são aplicados para a 
forma pela qual ele operará no futuro. Isso significa que podemos voltar à história e descobrir como Deus lidou com a 
invasão de Satanás no nosso mundo, seu princípio e, finalmente, seu fim. Lembre-se: descobrir como Deus operou no 
passado é descobrir como Ele operará agora e no futuro. Então voltemos para antes da nossa criação e descubramos 
quem foi Satanás e por que Deus foi obrigado a julgá-lo. 
 Em um momento de confronto com os Judeus, Jesus disse: 

Vós tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai; ele é homicida desde o 
princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade; quando ele profere mentira, fala do que 
lhe é próprio; porque é mentiroso, e pai da mentira. 

João 8:44 
 Quando Jesus disse que Satanás foi um “homicida desde o princípio”, Ele não estava se referindo ao princípio 
de Lúcifer, mas sim, ao nosso. No princípio de Lúcifer, ele era perfeito em seus caminhos, como Ezequiel 28:15 diz: 
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniqüidade. Quando 
Satanás entrou no Jardim do Éden, que foi o nosso princípio, ele já havia caído e estava planejando a queda do homem. 
Não sabemos por quanto tempo Satanás existiu antes da criação do nosso mundo. Podem ter sido centenas de milhares 
de anos, mas sabemos apenas que quando Ele invadiu o Jardim do Éden, ele já havia caído. 
 No versículo 15, quando Ezequiel diz que Lúcifer era perfeito em seus caminhos até que se achou iniqüidade 
nele, fica provado que levou um tempo para que a iniqüidade se tornasse aparente para os que estavam ao redor dele. É 
claro que Deus sempre soube de tudo! Lúcifer deve ter sido uma daquelas criações únicas e raras que, apesar de não ter 
um tentador, se voltou contra a bondade e longanimidade Daquele que o criou. 
 Alguns sábios e entendidos dizem que os anjos não tiveram redenção porque não tiveram um tentador. Isso 
pode valer para Satanás, mas e quanto à terça parte dos anjos que caíram com ele? Eles tiverem um tentador, assim 
como nós. Lúcifer utilizou com os anjos o mesmo poder de persuasão que usou com Adão e Eva no Jardim do Éden, e 
eles o seguiram! 
 Antes de você chegar a uma conclusão, você precisa entender que os poderes persuasivos de Satanás são 
decorrentes do fato de ele ser parte da ordem mais alta de anjos – os querubins. Lúcifer era um querubim ungido 
para proteger (Ezequiel 28:14). 
 Como eu disse, não sabemos quanto tempo passou desde que Lúcifer foi criado até o dia em que a iniqüidade 
foi encontrada nele, mas sabemos do seguinte: ela se tornou aparente quando ele começou a evangelizar as hostes dos 
anjos. Ele não apontou para um terço dos anjos um dia e disse, “Você e você, venham e me sigam!” Ele precisou 
persuadi-los, seduzi-los e enganá-los. Ele deve ter conseguido evangeliza-los em massa ao persuadi-los não só a segui-
lo, mas também a se tornarem agressivos em sua evangelização. 
 Não temos idéia de quanto tempo tudo isso durou, apenas sabemos que os poderes de engano de Lúcifer 
foram tão fortes que os anjos que o seguiram creram ser possível o cumprimento de suas promessas, muito antes de 
Isaías profetizar sobre o mal que havia em seu coração. 
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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, nas extremidades do norte;  

subirei acima das alturas das nuvens, e SEREI SEMELHANTE AO ALTÍSSIMO. 
Isaías 14:13,14 

 Não é surpresa que Satanás tenha tido a audácia de dizer a Adão e Eva, “Podem comer o fruto daquela árvore; 
vocês não morrerão, mas se tornarão deuses, tendo o conhecimento do bem e do mal”. 
 O poder de engano de Satanás teve de ser lendário, pois um terço dos anjos ficaram do seu lado, crendo que 
ele venceria, crendo que era um deus! Tanto que entraram em guerra com ele contra Miguel e seus anjos. 

Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus 
anjos batalhavam,  

mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu.  
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana 

todo o mundo; foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele.  
Apocalipse 12:7-9 

 Jesus descreveu isto da seguinte forma: eu via Satanás, como raio, cair do céu. (Lucas 10:18) 
 Não sabemos quanto tempo passou desde que a iniqüidade se encontrou em Satanás até o engano de Adão. No 
entanto, sabemos que foi em algum momento durante esse período que Satanás começou a evangelizar os outros anjos. 
Você precisa entender que ele não estava atrás daquele um terço somente, ele estava atrás de todos eles! Para poder 
persuadi-los completamente, ele precisava persuadir a si mesmo. Ele literalmente teve de enganar seu próprio coração a 
crer que teria sucesso e sentaria em seu próprio trono para ser como Deus! Ele nunca imaginou que acabaria 
encarcerado para todo o sempre. 
 Satanás teve de se convencer totalmente do seu engano, senão, ele jamais diria o que Isaías relata no capítulo 14 
versículo 13 e 14: 
 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; ACIMA DAS ESTRELAS DE DEUS EXALTAREI O 
MEU TRONO:... “serei semelhante ao Altíssimo!”. 
 Somente quando Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás e o expulsaram do Céu que ele começou a 
entender que seu tempo estava acabando, então, ficou muito enfurecido e descontou tudo nos habitantes da terra. 
 Satanás foi despertado bruscamente de seu sonho enganoso e passou a viver seu maior pesadelo. Ele não 
conseguiria ter enganado os anjos para segui-lo se dissesse, “Vamos, venham comigo. Vamos reinar por milhares de 
anos e, então, seremos encarcerados em um lago de fogo PARA SEMPRE!” 
 Quando Satanás entrou no Jardim do Éden há uns 6 mil anos, não só Adão e Eva herdaram uma natureza 
pecadora, mas o nosso planeta também foi destinado à destruição. Junto com a invasão de Satanás em nosso mundo, 
ele também foi julgado e o seu reino de terror será destruído no mesmo momento que receberemos um novo céu e 
uma nova terra. Desde o dia de Adão, isso pode ser um período de 7 mil anos. Ninguém sabe ao certo, mas sabemos 
que os últimos mil anos deste período serão chamados de “reino milenar”, durante o qual Satanás será acorrentado em 
um buraco sem fundo, enquanto dominamos e reinamos com Cristo. O pior pesadelo de Satanás fica cada vez pior. 
NÓS REINAMOS – ELE É ACORRENTADO! 
 Mesmo depois que ele for solto do seu encarceramento de mil anos (e ele já sabe que seu tempo é curto), ele, 
ainda assim, sairá pelos quatro cantos da terra para enganar as nações. Por quê? Porque ele é assim! Ele está tão 
consumido pela sua própria natureza de morte, nutrida por milhares de anos de ódio e homicídio que ele se torna a 
personificação da insanidade. Da mesmo forma que Deus não tem simplesmente amor, ELE É AMOR, o diabo não 
tem simplesmente o MAL – ELE É A CORPORIFICAÇÃO DO MAL! Ele não é apenas um mentiroso; ELE É A 
AUSÊNCIA TOTAL DA VERDADE! Ele não é apenas insano; ELE É A INSANIDADE! ELE NÃO PODE 
PARAR DE MATAR, ASSIM COMO VOCÊ NÃO PODE PARAR DE RESPIRAR! ELE É A 
DESTRUIÇÃO E É DESESPERADAMENTE MAU. 
 Só que desta vez, o diabo será detido para sempre. Veja estes versículos de Apocalipse 20:7: 

Ora, quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão,  
e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é 

como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha.  
E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida; mas desceu 

fogo do céu, e os devorou;  
e o Diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso 

profeta; e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos.  
 
 A destruição de Satanás foi marcada para aproximadamente 7 mil anos após sua invasão em nosso mundo. 
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 Quando uma pessoa tem suas primeiras olhadelas no amor de Deus, é fácil ter a tendência de crer que, de 
alguma forma, todos serão salvos, inclusive o diabo e seus anjos. Não é uma surpresa que o diabo tente enganar as 
pessoas sobre o amor de Deus, porque ele é grandioso. 
 A adoração pessoal teve um papel muito importante, apresentando mais do amor de Deus para mim. Quando 
o Seu amor atingiu um de seus níveis mais altos em minha vida, o diabo tentou se acampar no meu raciocínio – minha 
habilidade de pensar clara e logicamente. Ele tentou construir uma fortaleza bem no momento em que pude ver o amor 
de Deus mais poderosamente. (Uma fortaleza é um sistema de pensamentos capacitado pelas emoções. É a partir disso 
que muitas doutrinas totalmente baseadas no engano surgem.) 
 Se o diabo tivesse conseguido levantar uma fortaleza em minha vida, eu provavelmente estaria pregando um 
evangelho de “total reconciliação”, a crença de que toda a criação será um dia reconciliada com Deus, inclusive o diabo. 
(Esse tipo de ensino é um exemplo do sistema de pensamentos capacitados pelas emoções.) Ou talvez eu estivesse 
pregando um evangelho de total inclusão que diz que toda a raça humana será salva porque Jesus pagou o preço pela 
humanidade. Assim, aceitando-O ou não, todos vão para o Céu. Este tipo de doutrina de total inclusão geralmente 
acaba incluindo a salvação do diabo. 
 De uma coisa eu tenho certeza: Deus é consistente em Sua natureza e Ele é o mesmo ontem, hoje e para 
sempre. Ele se auto-governa através de nove atributos que O fazem quem Ele é. Estes atributos são absolutos: 

1. Soberania 
2. Juízo  
3. Justiça 
4. Imutabilidade 
5. Vida eterna 
6. Amor 
7. Onisciência 
8. Onipresença 
9. Onipotência 

Deus é incapaz de conferir um julgamento injusto. A palavra juízo é derivada da palavra justo e já que Deus sabe 
de tudo, sem limite de tempo, Ele é totalmente justificado em todo o julgamento que teve de fazer ou que fará. Assim, 
o modo pelo qual Deus lidou com o diabo foi justo; Ele teve de julgar o diabo porque ele não deu a Deus uma 
alternativa. 

Uma coisa é certa, com a invasão de Satanás em nosso mundo, “nós” – isto é, Adão e Eva – tivemos um 
tentador. Já que tivemos um tentador, Deus planejou mais de 7 mil anos para fazer tudo o que pôde a fim de nos 
resgatar. Isso incluiu enviar Seu próprio Filho, Jesus. Através da morte de Jesus, Deus fez possível, para todos os que 
quisessem, voltar para casa para sua família e para seu Deus Pai; Ele tornou isso possível. 

Se Deus fez tudo isso por nós, já que tivemos um tentador, por que Ele não desenvolveria um plano para a 
terça parte dos anjos que tiveram o mesmo tentador que nós? Eu creio que Ele desenvolveu um plano. Da mesma 
forma que Deus planejou certo período de tempo para executar Seu plano de redenção para nós, Ele planejou certo 
período de tempo para dar aos anjos a oportunidade de voltar para Ele. Ele provavelmente também estabeleceu uma 
linha que, uma vez cruzada, impediria a reconciliação. 

A linha de tempo que Deus planejou para os anjos deve ter envolvido a nossa criação, o que deu a Satanás 
acesso ao nosso jardim. No entanto, é claro que Satanás e os anjos que o seguiram cruzaram a linha de 
irreconciliabilidade. Judas fala deles no versículo seis: 

Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem 
reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. 

Estes anjos se entregaram à causa de Satanás por uma nova habitação onde reinariam com Satanás enquanto 
ele brincava de ser “deus”. Eles estavam ativos até o tempo de Judas, quando ele escreveu sua epístola em algum 
momento entre os anos 65 e 80 D.C. Aliás, estes anjos têm estado ativos até os dias de hoje e estarão ativos por muitos 
anos ainda. 

Então, o que Judas quis dizer quando disse que os anjos estão reservados em prisões eternas na escuridão 
para o juízo do grande dia? Isso quer dizer que quando cruzaram a linha e abandonaram totalmente sua primeira 
habitação, foram aprisionados na escuridão da morte espiritual sem saída, aguardando por seu julgamento e 
encarceramento no Lago de Fogo – para sempre. Mas, enquanto isso, eles estão livres com Satanás, enganando, 
matando e destruindo, e continuarão a fazer isso até o fim! 

É essencial saber isso, porque Satanás é insano e maligno, ele não parará de nos perseguir para nos destruir. 
Mas, a boa notícia é que Jesus disse: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o 
poder do inimigo; e nada vos fará dano algum (Lucas 10:19). Temos autoridade sobre o diabo! 
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Porque Deus é bom e justo em tudo o que faz, Ele é totalmente justificado em todo julgamento que faz. Ele 
teve de julgar Satanás e os anjos assim como é justificado por julgar todos os que não aceitam Seu plano de salvação. 
Graças a Deus que Ele nos deu a salvação através de Jesus Cristo! Ele nos deu a nossa nova natureza e, com ela, nos 
deu poder sobre o inimigo! Então, mantenha-se em sua autoridade divina e saiba que Deus é fiel e imutável. 

 
Seu colaborador, 

DAVE ROBERSON 
Profecias recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 

4 de Junho de 2008 – O Meu desejo é que você entenda o Meu amor 
 Aos que Eu já falei em seu coração, a maioria não tem a revelação para compreender o Meu amor, nem tem 
andado no suficiente para entendê-lo em um nível ministerial. Mas ouça o que o Senhor diz: se Eu conseguir fazer com 
que alguém Me ouça, posso ensinar a você o quanto Eu o amo e o quanto estou disposto a fazer por você. Seria um 
grande prazer para Mim convencê-lo destas coisas. 
 Mas ouça isso: esta é uma das coisas mais difíceis de serem transmitidas. A maioria das pessoas valoriza coisas 
diferentes que acontecem com elas e a maneira pela qual Eu movo, mas se elas aprenderem a reconhecer os Meus 
caminhos e se concentrarem neles, elas interromperiam a obra do inimigo muito, muito antes, diz o Senhor. 
 Para muitos esse conceito é difícil de se entender porque eles não se desapegaram o suficiente do mundo. Mas 
saiba disto: é o Meu desejo que você entenda o Meu amor, para que você possa andar nele a fim de que Eu possa 
derramar aqui o que Eu desejo. Eu quero fazer de vocês um exemplo para o qual o mundo todo olhará e dirá, “Isso é o 
que é ser como Cristo”, diz o Senhor. 
 Tranqüilizem-se e saibam que estas coisas não são difíceis de serem atingidas. Uma vez que você começar a 
andar nelas, você poderá ficar satisfeito porque você será o beneficiado, diz o Senhor. 
 
11 de Junho de 2008 – O Meu amor é sempre a direção certa 
 Há poucos que andam neste caminho e eles têm grande valor para Mim, mas há muitos que não andam neste 
caminho. Eu posso fazer mais com os poucos que se entregaram totalmente a Mim do que com muitos que não 
fizeram isso. 
 Portanto, continue a se fortalecer e saiba que aquilo que tem a ver com o Meu amor e está equilibrado é sempre 
a direção certa. 
 Ele acabou de me lembrar de algo que me disse. Ele disse, “Se você for culpado de alguma coisa, que seja de muita 
compaixão e não de dureza de coração”.  
 Comentários – Eu sei de uma coisa: você que está em uma cama de hospital, com dor ou sem dor, rico ou pobre, não importa – 
Ele não pode amar você mais nem menos. Ele virá e pegará você pela mão – Ele quer tirar você de qualquer situação que você esteja 
enfrentando, para colocar você em mais do que Ele é, Ele quer tirar você do lugar onde você está andando para o lugar aonde você quer ir. 

 
 


