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ESPÍRITOS IMUNDOS
No Velho Testamento, uma atitude perversa ou pensamento destrocido, associado
com a adoração de ídolos:
• Zacarias 13:2
No Novo Testamento, uma atitude perversa ou pensamento destrocido (algumas
vezes resultado de uma doença).
Atitude perversa ou pensamento destrocido:
• Mateus 12:43
• Marcos 1:23; 3:30; 5:2, 8
• Lucas 4:33, 8:29; 11:24
Doença:
• Marcos 7:25
• Lucas 6:17-18; 9:42

ESPÍRITOS MAUS
Uma atitude perversa ou pensamento destrocido, que pode ser uma doença ou o
resultado de uma doença:
Um espírito de hostilidade:
• Juízes 9:23
Problema mental:
• 1 Samuel 16:14-16, 23; 18:10; 19:9
Pensamento destorcido como resultado de uma doença:
• Actos 19:15-16
Doença:
• Lucas 7:21; 8:2
• Actos 19:12-13

DEMÓNIOS
Falsos deuses pagãos(acreditado ser a causa de doenças).
Falsos deuses pagãos:
• Levítico 17:7
• Deuteronómio 32:17
• 2 Crónicas 11:15
• Salmo 106:37
• 1 Coríntios 10:20-21
• 1 Timóteo 4:1
• Tiago 2:19
• Apocalipse 9:20; 16:14; 18:2
A causa de doenças:
• Mateus 4:24; 7:22; 8:16, 28, 31, 33; 9:34; 10:8; 12:24, 27-28
• Marcos 1:32, 34, 39; 3:15, 22; 5:12; 6:13; 9:38, 16:9, 17
• Lucas 4:41; 8:2, 27, 30, 35-38; 9:1, 29; 10:17; 11:15, 18-20; 13:32

ESPÍRITOS MAUS
No Velho Testamento, uma atitude perversa ou pensamento destrocido, que pode ser uma
doença ou o resultado de uma doença:
• O espírito de aversão(ra‘ rah em hebraico= mau) enviado por Deus entre Abimeleque e os
habitantes de Siquém (Juízes 9:23)
• Um espírito maligno(ra‘ rah em hebraico= 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, uma doença ou uma atitude perversa ou pensamento distorcido, como
resultado de uma doença:
• Lucas 7:21, “curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos”
• Lucas 8:2, “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. “

ESPÍRITOS IMUNDOS
No Velho Testamento, uma atitude perversa ou pensamento distorcido, associado
com a adoração de ídolos:
• Zacarias 13:2, “eliminarei da terra os nomes dos ídolos... removerei da terra os
profetas e o espírito imundo.”
No Novo Testamento, uma atitude perversa ou pensamento distorcido, às vezes
como resultado de uma doença:
• 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.”

DEMÓNIOS
No Velho Testamento, falses deuses pagãos ou ídolos feitos pleos homens:
• Deuteronómio32:17, “Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus; a
deuses que não conheceram”
• 2 Crónicas 11:15, “constituiu os seus próprios sacerdotes, para os altos, para os
sátiros(bode-demónio) 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, falsos deuses pagãos, não uma doença:
• 1 Coríntios 10:20, “Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios
que as sacrificam e não a Deus; “
• Apocalipse 9:20, “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;”

Definição Bíblica de Demónios e Espíritos Maus
‘Demónios’ são deuses falsos: Levítico 17:6, Deuteronómio 32:16-17, 2
Crónicas 11:15, Salmo106:36-37, Actos 17:18, 1 Coríntios 10:19-20.
‘Espíritos Maus ’ são enviados por Deus: Juízes 9:23, 1 Samuel 16:14-23, 1
Reis 22:22-23, 1 Crónicas 18:21-22, Salmo 78:49 (“anjos portadores de males “)

Método bíblico para lidar com demónios e espíritos maus
Um ‘espírito mau’ tirado com música: 1 Samuel 16:14-23.
‘Demónios’ expulsos com o poder de Deus: Mateus 12:28, Marcos 3:15; 16:17,
Lucas 11:20.

Deus é a única fonte de poder do bem e do mal
Juízes 9:23, 1 Samuel 16:14-23, 2 Samuel 24:1 and 1 Crónicles 21:1, 1 Reis 22:2223, 1 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, Miquéias 1:12, 2 Coríntios
12:7, Romanos 1:25-32, 2 Tessalonicenses 2:11-12.

Outros deuses

Ídolos

Demónios

Feitos pelos homens:

Feitos pelos homens:

Feitos pelos homens:

2 Reis19:18
Isaías 37:18-19; 44:9-10
Jeremias 16:20

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

2 Crónicas 11:15
Apocalipse 9:20

Adorados:

Adorados como deuses:

São deuses:

Êxodo 2-:23
Deuteronómio 4:28; 32:16- 7
Isaías 37:18-19
Jeremias 16:20

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

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

There is only one God – other gods do not exist:
2 Reis 19:18, 2 Crónicas 13:9, Isaías 37:19; 44:9-10; 45:5-7, 20-22,
Jeremias 2:11; 5:7; 16:20, João 17:3, Actos 19:26, 1 Coríntios 8:7-8;
10:19-20, Gálatas 4:8, Efésios 4:4-6, 1 Timóteo 2:5

Testando afirmações acerca de Satanás, Demónios E
Espíritos Maus
Têm definição • ‘Demónios’ são falsos deuses
bíblica?
• ‘Espíritos maus’ são enviados por Deus
Aplicam-se ao • Um ‘espírito mau’ tirado com música
método
bíblico?
• ‘demónios’ expelidos imediatamente pelo poder
de Deus
Aceitam que
Isaías 45:7 Eu formo a luz e crio as trevas;
Deus é a unica faço a paz e crio o mal; eu, o SENHOR, faço
fonte de
todas estas coisas.
calamidade?

ESPÍRITOS IMUNDOS, ESPÍRITOS MAUS, E CURAS
• Mateus 8:16-17, “com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam
doentes; “…O que foi dito pelo profeta Isaías foi cumprido: “ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si”
• Lucas 6:17-18, “vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades; também
os atormentados por espíritos imundos eram curados.”
• Lucas 7:21, “curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos”
• Lucas 8:2, “mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades”
• Lucas 9:42, “Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu
pai.”
• Actos 5:16, “Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes
e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.”
• Actos 19:12, “as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se
retiravam.”

DEMÓNIOS NO EVANGELHO DE JOÃO
No evangelho de João,escrito para crentes maduros, vemos:
• Nínguém possuído por demónios
• Nenhum demóniob sendo expelido de uma pessoa.
• Nenhuma acção ou fala atribuidas a demónios
• Nínguém conversando com demónios
• Nenhuma menção a eles como sendo “epsíritos maus”, “anjos caídos”, ou seres
sobrenaturais maus que não são deuses.
• Doenças e problemas físicos referidos peles seus termos médicos (nenhuma
menção de doenças ou problemas físicos atribuidos a demónios)
• Curas explciadas como sendo simplismente a restauração da saúde ou função
física (nenhuma menção a curas requerendo a expulsão de demónios)

DEMÓNIOS NO RESTO DO NOVO TESTAMENTO
Assim cono no evangelho de João, vemos que nas cartas e epístolas:
• Doeças e problemas físicos sendo referidos através de termos médicos (nenhuma
menção das doenças ou problemas físicos sendo atribuidos a demónios)
• Curas sendo descritas como restauração da saúde ou condição física( nenhuma
menção a curas requerendo que demónios fossem expulsos das pessoas)
• Nenhuma menção da função de “exorcista”, embora todos os dons e funções
sejam descritas.
• Nenhuma menção de ritual de “exorcismo”, embora o ritual de oração e cura
sejam dados.
• Nenhuma menção de espíritos maus ou imundos
• Demónios identificados como falsos deuses pagãos

DEMÓNIOS NO RESTO DO NOVO TESTAMENTO
• Três passagens identificam os demónios como deuses falsos, o objecto de
adoração das nações pagãs. (1 Coríntios 10:20-21, Apocalipse 9:20)
• Uma quarta passagem é um aviso contra falsas doutrinas (“espíritos
enganadores’, veja 1 João 4:1-3 para ver outra passagem que fala de doutrinas
como sendo “espíritos”), incluindo ensinamentos acerca de demónios ( 1 Timóteo
4:1), e uma quinta passagem fala de pessoas que foram enganadas por esses
ensinos (Apocalipse 16:14)
• Uma sexta passagem é uma afirmação de que existe um só Deus, e uma
referência irónica a demónios tremendo da mesma maneira que o Velho
Testamento fala de ídolos tremendo (Tiago 2:19)
• A sétima é uma referência à desolação da prostituta “Babilónia” em Apocalipse,
caracterizada como estando cheia de falsa adoração (demónios e espíritos imundos,
veja o paralelo em Zacarias 13:2, onde um espírito imundo enchendo a terra é
simbolo de adoração falsa), e castigada por isto ao ser desolada e esvaziada de
humanos (Apocalipse 18:2)

DEUS É O ÚNICO PODER NO UNIVERSO
2 Crónicas 13:
9 Não lançastes fora os sacerdotes do SENHOR, os filhos de Arão e os levitas, e
não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras?
Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e sete carneiros logo se faz
sacerdote daqueles que não são deuses.
Isaías 37:
18 Verdade é, SENHOR, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas
terras
19 e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de
mãos de homens, madeira e pedra; por isso, os destruíram.
Isaías 44:
6 Assim diz o SENHOR, Rei de Israel, seu Redentor, o SENHOR dos Exércitos: Eu
sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus.
8 Não vos assombreis, nem temais; acaso, desde aquele tempo não vo-lo fiz ouvir,
não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de
mim? Não, não há outra Rocha que eu conheça.

DEUS É O ÚNICO PODER NO UNIVERSO
Isaías 45:
5 Eu sou o SENHOR, e não há outro; além de mim não há Deus; eu te cingirei,
ainda que não me conheces.
6 Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim
não há outro; eu sou o SENHOR, e não há outro.
7 Eu formo a luz e crio as trevas; faço a paz e crio o mal; eu, o SENHOR, faço
todas estas coisas.
20 Congregai-vos e vinde; chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações;
nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem
súplicas a um deus que não pode salvar.
21 Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os
outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o
anunciou? Porventura, não o fiz eu, o SENHOR? Pois não há outro Deus, senão
eu, Deus justo e Salvador não há além de mim.
22 Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra; porque eu sou
Deus, e não há outro.

DEUS É O ÚNICO PODER NO UNIVERSO
Jeremias 2:
11 Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram
deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua Glória por aquilo que é de nenhum
proveito.
Jeremias 5:
7 Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que
não são deuses; depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes
se ajuntaram em bandos;
Jeremias 16:
20 Acaso, fará o homem para si deuses que, de fato, não são deuses?

DEUS É O ÚNICO PODER NO UNIVERSO
1 Coríntios 8:
5 Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou
sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
6 todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para
quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós
também, por ele.
1 Coríntios 10:
Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo
tem algum valor?
20 Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as
sacrificam e não a Deus; e eu não quero que vos torneis associados aos
demônios.

DEUS É O ÚNICO PODER NO UNIVERSO
Efésios 4:
4 há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só
esperança da vossa vocação;
5 há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está
em todos.

1 Timóteo 2:
5 Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo
Jesus, homem,

MAL E ADVERSIDADE – ENSINO BÍBLICO
• A fonte de mal e adversidade:
Disastres, anjos portadores de males, e espíritos maus vêm de Deus (Salmo 78:49,
Salmo 90:14-15, Isaías 44:7, Amós 3:6, Miquéias 1:12)

• A Definição Bíblica de demónios
Demónios são deuses falsos (Levítico 16:6-7, Deuteronómio 32:16-17, 2 Crónicas
11:15, Salmo 106-6-7, 1 Coríntios 10:19-20)

• O método Bíblico para lidar com espíritos maus e demónios:
Espíritos maus saem com música (1 Samuel 16:14-23), ou pelo poder de
Deus (Mateus 12:28, Lucas 11:20)

DEMÓNIOS SÃO FALSOS DEUSES
Levítico 17:
6 O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do SENHOR, à porta da tenda da
congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao SENHOR.
7 Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios(bode-demónio), com
os quais eles se prostituem; isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações.
Deuteronómio 32:
16 Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram.
17 Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus; a deuses que não
conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram
seus pais.

DEMÓNIOS SÃO FALSOS DEUSES
2 Crónicas 11:
15 Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes, para os altos, para os
sátiros(bode-demónios) e para os bezerros que fizera.
Salmo 106:
36 deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço;
37 pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios
1 Coríntios 10:
19 Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio
ídolo tem algum valor?
20 Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam
e não a Deus; e eu não quero que vos torneis associados aos demônios.

DEMÓNIOS NÃO PODEM EXISTIR
Salmo 106:
36 deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço;
37 pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios
Isaías 37:
18 Verdade é, SENHOR, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas
terras
19 e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de
mãos de homens, madeira e pedra; por isso, os destruíram.
Jeremias 16:
20 Acaso, fará o homem para si deuses que, de fato, não são deuses?

O CORAÇÃO DO HOMEM – O VERDADEIRO
ADVERSÁRIO
Mateus 15:
19 Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
20 São estas as coisas que contaminam o homem; mas o comer sem lavar as
mãos não o contamina.
Tiago 1:
13 Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode
ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
14 Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o
atrai e seduz.
15 Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma
vez consumado, gera a morte.

O CORAÇÃO DO HOMEM – O VERDADEIRO
ADVERSÁRIO
Mateus 15:
19 Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
20 São estas as coisas que contaminam o homem; mas o comer sem lavar as
mãos não o contamina.
Actos 5:
3 Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que
mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
4 Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder?
Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens,
mas a Deus.

O CORAÇÃO DO HOMEM – O VERDADEIRO
ADVERSÁRIO
1 Peter 5:
8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como
leão que ruge procurando alguém para devorar;
9 resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se
cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Provérbios 28:
15 Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre
um povo pobre.

O MENSAGEIRO DE SATANÁS
2 Coríntios 12:
6 Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade; mas
abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de
mim ouve.
7 E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me
posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim
de que não me exalte.
8 Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
9 Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre
mim repouse o poder de Cristo.

ENTREGAR PESSOAS A SATANÁS
1 Coríntios 5:
1 Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem
mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu
próprio pai.
2 E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que
fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou?
3 Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já
sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja,
4 em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus,
nosso Senhor,
5 entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja
salvo no Dia do Senhor Jesus.
1 Timóteo 1:
18 Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que
antecipadamente foste objeto: combate, firmado nelas, o bom combate,
19 mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa
consciência, vieram a naufragar na fé.
20 E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a
Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem.

CRISTO DESTRUIU O DIABO
Hebrews 2:
14 Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes
também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele
que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
2e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda
a vida.
316 Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de
Abraão.
17 Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse
semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas
referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
18 Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para
socorrer os que são tentados.

CRISTO DESTRUIU O DIABO
Romans 7:
8 Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda
sorte de concupiscência; porque, sem lei, está morto o pecado.
9 Outrora, sem a lei, eu vivia; mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu
morri.
10 E o mandamento que me fora para vida, verifiquei que este mesmo se me
tornou para morte.
11 Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento,
me enganou e me matou.
1 Coríntios 15:
56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
57 Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo.

ENFRENTANDO DEUSES FALSOS
Elias desafiou of profetas de Ball no Monte Carmelo: O desafio de Elias aos
profetas de Ball foi feito usando fraseologia parecendo que ele acreditava na
existência literal de Baal (1 Reis 18:27)
O desafio de Deus ao Rei Acazias em relação a Baal-Zebube: Quando o rei
Acazias procurou consultar de Ball-Zebube para saber se morreria ou não, a
mensagem de Deus através do Seu profeta não foi “Baal-Zebube não existe, porque
procuras conselho de um deus falso?” mas “Não há Deus em Israel, que tenhas que
procurar conselho aos deuses dos pagãos?”, como se os deuses dos pagãos
realmente existissem, quando sabemos que Deus noutras partes diz que não
existem (2 Reis 1:2-4)
Referrencas a ídolos que tremem e deuses que se curvam: Deus descreve-se
como visitando em julgamento os deuses do Egipcios (Êxodo 12:12, Números 33:4),
desafia os falsos deuses dos pagãos a adorá-lo (Salmo 97:7), descreve os ídolos
do Egipto como tremendo quando se apróxima (Isaías 19:1), descreve os deuses
dos Babilónios como se curvando e ajoelhando perante Ele (Isaías 46:1), diz que
punirá os deuses do Egipto (Jeremias 46:25), e diz que aniquilará os deuses dos
pagãos (Sofonias 2:11)

A LINGUAGEM DE COMO PARECEM AS COISAS
• Descrições do nascer e pôr do sol: O sol não nasce literalmente (Números 2:3,
Salmo 50:1; 113:3, Isaías 45:6, Marcos 16:2 )
• Referências aos “quatro cantos da terra” : A terra literalmente não tem quatro
cantos(no original “quatro asas”) (Isaías 11:12, Ezequiel 7:2, Apocalipse 7:1)
• Os “milagres” dos magos do Egipto: Os magos não fizeram verdadeiros
milagres mas pareceu que sim (Êxodo 7:22; 8:7)
• O “parar do sol e lua” no “longo dia” de Josué: O sol não parou literalmente
mas pareceu que parou (Josué 10:12-13)

