
O que diz a Bíblia realmente
acerca de 'Satanás' e 

demónios?

O MAL VEM DE SATANÁS?
Em toda a  Bíblia,  Deus  é  descrito  como sendo  a
única fonte sobrenatural de desastres e mal: Juízes
9:23, 1 Samuel 16:14-23, 2 Samuel 24:1 e 1 Crónicas
21:1, 1 Reis 22:22-23, 2 Crónicas 18:21-22, Jó 1:12,
16, 21; 2:6, 9, 20; 5:17; 6:4; 9:4; 10:2; 11:5-6; 19:21;
27:2;  42:21;  Salmo  78:49;  Isaías  45:7,  Amós  3:6;
Miqueias 1:12, 2 Coríntios 12:7, Romanos 1:25-32, 2
Tessalonicenses 2:11-12.

Não  se  consegue  encontrar  ninguém  no  Antigo
Testamento que acreditasse num mal sobrenatural
chamado 'Satanás': Por exemplo, todos os indivíduos
no  livro  de  Jó  criam  que  todos  os  males  que  lhe
sobrevieram vinham de Deus, incluindo o próprio Jó
(Jó 1:21; 2:10; 6:4; 10:2; 19:21; 27:2), o servo de Jó
(Jó 1:16), a mulher de Jó (Jó 2:9), os três amigos de Jó
(Jó 5:17; 8:4; 11:5-6), os conhecidos e familiares de Jó
(Jó 42:11), e o próprio adversário de Jó (Jó 1:12; 2:6).

E EM RELAÇÃO A SATANÁS?
Em  Hebraico  a  palavra  'satan'  não  é  um  nome
pessoal:  É uma palavra  que significa  'adversário'.  É
usada para  definir  diferentes  adversários  em lugares
diferentes. Em números 22:22 é usada para definir um
anjo obediente, em 1 Reis 11:14, 23-25 e Salmo 109:6
- 8,20,29 define homens mortais, em 1 Crónicas 21:1 é
usada para definir um enimigo da nação, e em Mateus
16:23  e  Marcos  8:33  é  usada  para  definir  Pedro
quando se opôs a Jesus.

E O DIABO?
A Bíblia diz que o diabo foi destruido por Jesus.
Jesus  pela  sua  morte,  desatruiu  o  diabo  (Hebreus
2:14-18), e o diabo é o que tem o poder da morte, que
é o pecado (Romanos 7:8-11, e 1 Coríntios 15:56-57).
Isto mostra-nos que 'o diabo' é um termo usado para
descrever a tendência naturar do homem para pecar.

A  palavra  'diabo'  é  algumas  vezes   usada  para
descrever governantes maus ou reinos:  1 Pedro 5:8
(citando  Provérbios  20:2;  28:15),  Apocalipse  12:9
(citando Daniel 7:7, 19-23).

ACERCA DE EXORCISMOS?
Na Bíblia encontramos um 'espírito  mau' que foi
tirado com música: 1 Samuel 16:14-23.

Na Bíblia encontramos 'demónios' que são tirados
com  o  poder  de  Deus  através  de  uma  ordem:
Mateus 12:28, Marcos 3:15; 16:17, Lucas 11:20.

As  pessoas  nos  dias  de  hoje  que  acreditam  em
demónios  não  seguem  estes  métodos.  Se  usam
métodos diferentes destes,  não estão seguindo o que
diz a Bíblia. Se não conseguem curar uma pessoa que
dizem  estar  possuída  por  demónios,  não  estão
seguindo a Bíblia. Se estas pessoas podem ser curadas
com  a  medicina,  então  não  estavam  possuídas  por
demónios. Muita gente que acredita em demónios não
conseguem sequer dizer se a pessoa está  doente por
causa natural ou se tem um demónio. Isto significa que
não podem ajudar ninguém. As ideias deles não vêm
da Bíblia.

MAS  OS  EVANGELHOS  FALAM  DE
DEMÓNIOS E ESPÍRITOS MAUS
Os  registos  do  Evangelho  foram  escritos  para  não
Cristãos  ou  para  Cristãos  imaturos,  por  isso  usam
linguagem que lhes era familiar.  Não tenta convertê-
los das suas falsas crenças, simplesmente mostram que
não se deve ter medo de demónios nem de espíritos
maus.

No evangelho de João, e nas cartas dos apóstolos, que
foram escritas para crentes Cristãos maduros, não são
mencionadas  pessoas  possuídas  por  demónios.
Demónios  são  descritos  como deuses  pagãos.  Curas
são descritas como fazendo as pessoas ficarem bem.
Não existe menção de nenhumas curas requerendo a
expulsão de demónios ou espíritos maus das pessoas.
Cristãos  maduros  não  mais  mantinham  essas  falsas
crenças.

Para mostrar que os 'demónios' e 'espíritos maus'
não falavam na realidade,  os  evangelhos às vezes
falam  de  pessoas  como  se  fossem  os  próprios
demónios: Marcos  3:11,  5:9-10,  Lucas  8:30-31;
11:14.

As pessoas que era pensado estarem possuídas por
demónios  foram  tratadas  por  Jesus  e  pelos
apóstolos  como  pessoas  doentes:  Mateus  8:16-17;
Lucas 6:17-18, 7:21, 8:2, 19:32; Actos 5:16; 19:12.

O QUE SÃO ESPÍRITOS MAUS?
No  Antigo  Testamento,  uma  atitude  perversa  ou
pensamento anormal, que pode ser uma enfermidade:

● O  espírito  mau  envidado  por  Deus  entre
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Abimeleque  e  os  homens  de  Síquem  (Juízes
9:23);

● O  espírito  mau  enviado  por  Deus  a  Saul  (1
Samuel 16:14-23);

● O 'espírito mentiroso' enviado por Deus aos falsos
profetas  do  rei  de  Israel  (1  Reis  22:22-23  e  1
Crónicas 18:21-22).

No Novo Testamento, são enfermidades ou uma titude
perversa  ou  pensamento  anormal  como resultado  de
uma enfermidade (mas que as pessoas pensavam ser
um ser sobrenatural mau):

Lucas  7:21,  "curou Jesus  muitos  de moléstias,  e  de
flagelos, e de espíritos malignos"

Lucas  8:2,  "também  algumas  mulheres  que  haviam
sido  curadas de  espíritos  malignos  e  de
enfermidades"

Actos  19:12,  "as  enfermidades  fugiam das  suas
vítimas, e os espíritos malignos se retiravam."

O QUE SÃO ESPÍRITOS IMUNDOS?
No  Antigo  Testamento,  uma  atitude  perversa  ou
pensamento  anormal,  associado  com  a  adoração  de
ídolos:

Zacarias  13:2,  "eliminarei  da  terra  os  nomes  dos
ídolos... também  removerei da terra os profetas e  o
espírito imundo."

No Novo Testamento,  são  uma atitude perversaa  ou
pensamento  anormal,  algumas  vezes  como resultado
de uma enfermidade  (mas  que as  pessoas  pensavam
ser um ser sobrenatural mau):

Mateus  12:43,  "Quando  o  espírito  imundo  sai  do
homem, anda por lugares áridos procurando repouso,
porém não encontra."

Lucas  4:33,  "Achava-se  na  sinagoga  um  homem
possesso de um espírito de demônio imundo"

Lucas  6:17-18,  "vieram  para  o  ouvirem  e  serem
curados  de  suas  enfermidades;  também  os
atormentados por espíritos imundos eram curados.

O QUE SÃO DEMÓNIOS?
No Antigo Testamento, deuses falsos pagãos ou ídolos
feitos pelos homens:

Deuteronómio  32:17,  "Sacrifícios  ofereceram  aos
demônios, não a Deus; a deuses que não conheceram"

2  Crónicas  11:15,  "Jeroboão  constituiu  os  seus
próprios  sacerdotes,  para  os  altos,  para  os
sátiros(demónios, RC) e para os bezerros que fizera."

Salmo 106:36-37, "deram culto a seus ídolos, os quais
se  lhes  converteram  em  laço;  pois  imolaram  seus
filhos e suas filhas aos demônios"

No Novo Testamento, são deuses falsos pagãos,  não
uma enfermidade (mas que as pessoas pensavam ser
um ser sobrenatural mau):

1 Coríntios 10:20, "Antes, digo que as coisas que eles
sacrificam,  é  a  demônios  que as  sacrificam e  não a
Deus"

Apocaplipse 9:20, "Os outros homens, aqueles que não

foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram
das  obras  das  suas  mãos,  deixando  de  adorar  os
demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de
pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem
andar"

SUMÁRIO:
Todas as ideias acerca de 'satanás' e 'demónios' como
sendo  seres  espírituais  malignos  são  somente  ideias
falasa e falsos deuses. São criados pelo homem, assim
com os ídolos:

Outros deuses Ídolos Demónios

Criados pelos
homens:

2 Reis 19:18,
Isaías 37:18-19;
44:9-10,
Jeremias 16:20

Criados pelos
homens:

Isaías 37:18-19;
44:9-10,
Apocalipse 9:20

Criados pelos
homens:

2 Crónicas
11:15,
Apocalipse 9:20

São adorados:

Êxodo 20:23.
Deuteronómio
4:28; 32:16-17,
Isaías 37:18-19,
Jeremias 16:20

São adorados
como deuses:

Êxodo 20:23;
Deuteronómio
4:28; 32:16,
Salmo 96:5,
106:36, Isaías
37:18-19;
44:9-10,
Jeremias 16:20,
Apocalipse 9:20

São deuses:

Levítico 17:7,
Deuteronómio
32:17, 2
Crónicas 11:15,
Salmo 96:6;
106:37, Actos
17:18, 1
Coríntios
10:19-20,
Apocalipse 9:20
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