


VERSO PARA MEMORIZAR

“Foi expulso o grande dragão, a antiga 
serpente, que se chama diabo e 

Satanás, o sedutor de todo o mundo, 
sim, foi atirado para a Terra, e, com ele, 

os seus anjos” (Apocalipse 12:9).



➙ “Raramente, muito raramente a verdade é 
totalmente revelada; sempre acontece de ficar 
alguma parte um pouco disfarçada, ou um pouco 
mal compreendida.” Jane Austen (Emma, pág 350)

➙ “Lúcifer é um professor em enganação gradual.” 
Joseph B. Wirthlin

CITAÇÕES



➙ “O melhor que o diabo inventou foi convencer ao mundo 
de que não existia.” Charles Baudelaire

➙ “Uma mentira que é uma meia verdade é sempre a pior 
das mentiras.” Nicolau Maquiavel

➙ “As pessoas confiam em seus olhos acima de tudo, mas a 
maioria vê o que querem ver ou o que pensam que devem 
ver; não o que está realmente lá.” Zoë Marriott

CITAÇÕES



No Éden, ele se disfarçou de uma 
serpente e utilizou artifícios contra 
Eva. Como ele fez ao longo da 
história, até hoje, Satanás usará o 
engano mesmo após o milênio (Ap 
20:8) na tentativa de alcançar seus 
objetivos. Infelizmente, ele é muito 
mais inteligente, poderoso e astuto 
do que nós e, por isso, precisamos 
nos apegar a Jesus e à Sua Palavra, 
a fim de nos protegermos de suas 
artimanhas.



➙ Por que é importante prestar atenção aos enganos do fim dos 
tempos?

➙ Como a negação da existência do inimigo afeta nossa 
compreensão dessa verdade?

➙ O que a perspectiva do grande conflito traz para essa questão?

➙ Por que não basta “apenas acreditar” e não se preocupar com o 
que isso significa?

➙ Por que Jesus sentiu que devia alertar seus seguidores sobre 
enganos do tempo do fim?

Perguntas para refletir (e discutir)



➙ Apocalipse 2:13, 24 são parte das mensagens para as igrejas de 
Pérgamo e Tiatira, e os elogia por não cair nas decepções do diabo.

➙ 2 Coríntios 11: 13-15 fala de Satanás disfarçado de anjo de luz. No 
entanto, os planos dos ímpios não dão em nada (Salmos 146: 4).

➙ Gênesis 1-2: 3 é a história da Criação.

➙ Apocalipse 13: 1-17 revela as duas bestas que se opõem a Deus e 
seu povo.

➙ Apocalipse 12: 9 registra a expulsão de Satanás e seus anjos do 
céu.

Resumo bíblico



Voltando à citação anterior de 
Baudelaire, uma das ilusões do diabo 
é convencer as pessoas que ele não 
existe. Enquanto a crença em Deus 
está caindo no mundo ocidental, a 
crença no diabo é ainda menor. 
Porque se não há diabo, então não há 
grande conflito, e ele pode trabalhar 
sem obstáculos. Além disso, até 
mesmo os conceitos de bem e mal se 
tornam subjetivos, enquanto o 
pecado e a salvação são considerados 
irrelevantes.
 



A este engano primordial juntam-se os que se 
tornam porta-vozes do diabo: os falsos cristos e os 

falsos profetas daqueles que Jesus advertiu em 
Mateus 24. 

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────



Através da negação da 
criação e de um Criador, o 
significado do Sábado 
também é perdido, e com o 
conceito da alma imortal, a 
segunda vinda de Jesus é 
ignorada, uma vez que é 
considerada irrelevante.



☛ Em todas as decepções do tempo do fim, vemos 
Satanás trabalhando para desacreditar Deus e 
sua verdade.

☛ É inegavelmente verdade que Satanás está 
trabalhando duro para enganar e confundir, 
tentando transformar a verdade de Deus em 
mentira.

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────



➙  Goethe escreveu em Fausto: “O diabo é um 
egocêntrico”. Ele está completamente envolvido em si 
mesmo e em suas ambições egoístas, a ponto de 
falsificar toda a verdade para obter seu objetivo. 

➙  Ele é o pai da mentira, o assassino da verdade 
desde o começo.

➙  O pecado começou com ele, uma negação egoísta 
dos princípios do amor abnegado de Deus.



Devido ao livre arbítrio, 
Lúcifer tinha a opção de 
seguir a Deus ou a seu 
próprio coração. Ele decidiu 
que poderia fazer melhor que 
Deus; que ele não estava 
recebendo a posição que 
merecia; que deveria lutar 
pela “liberdade” contra este 
“Tirano do Universo”.



➙ “O rumor é o mensageiro da difamação” (Pollock), e 
como isso é correto.

➙ Como é fácil usar rumores e insinuações para difamar 
o nome de alguém e como é difícil para qualquer um se 
defender. 
➙ Não surpreende, portanto, que a imagem de Deus seja 
“desfigurada” e tantas vezes rejeitada por aqueles cuja 
imagem de Deus lhes foi dada por Seu arquiinimigo.

A origem do pecado da calúnia



➙ Eles engoliram a imagem distorcida e pervertida de 
Deus, nutrida por o antagonista, para que o nome de Deus 
permaneça difamado e blasfemado. 

➙ “Na linguagem do boato circulam calúnias contínuas”. 
(Shakespeare)
➙ Quão bem sucedido foi o diabo em sua campanha de 
rumores celestes? 
➙ Pense: Isso afeta nosso relacionamento com Deus?

A origem do pecado da calúnia



Embora possa haver 
muitas crenças 

importantes, só são 
importantes porque nos 

mostram que tipo de Deus 
Ele realmente é, o que está 

fazendo por nós e como 
devemos nos relacionar 

com Ele.



Tudo isso faz parte da 
batalha cósmica entre Deus e 
Satanás sobre a verdadeira 
natureza de Deus, e como 
isso é resolvido através do 
processo da demonstração 
na maneira como Ele 
responde aos ataques do 
enganador.



CITAÇÕES DE 
ELLEN WHITE 



Eu diria aos nossos queridos irmãos que estão 
tão interessados em aceitar tudo que vem na 

forma de visões e sonhos, que tenham cuidado 
para não ser enganado. Leia as advertências que 
o Redentor do mundo deu aos seus discípulos. A 

Palavra de Deus é rocha sólida e podemos 
plantar nossos pés nela com segurança. 



Cada alma deve ser testada, toda fé e doutrina deve ser 
julgada pela lei e testemunho. Tenham cuidado para 
que ninguém vos engane. As advertências de Cristo 
sobre esse assunto são necessárias neste momento; 

pois as ilusões e decepções virão entre nós e se 
multiplicarão à medida que nos aproximamos do final.

Comentário Bíblico Adventista, Vol. 7, p. 952



Nestes últimos dias, nada menos que uma fé verdadeira e 
genuína sobreviverá à tensão que cada pessoa sofrerá. Deus 

deve ser nosso refúgio. Não podemos confiar na forma, profissão, 
cerimônia ou posição, ou pensar que, porque temos um nome, 
podemos ser aprovados no dia do teste. Tudo o que pode ser 
abalado será abalado e somente as coisas que não podem ser 
abaladas pelas decepções destes últimos dias permanecerão.

Youth Instructor, 3 de agosto de 1893, pár. 4



No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, 
Satanás empregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo 
espírito, e trabalhará para o mesmo fim. Aquilo que foi, será, com 

a exceção de que a luta vindoura se assinalará por uma 
intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Os 

enganos de Satanás serão mais sutis, seus assaltos mais decididos. 
Se possível fora, enganaria os escolhidos. Marcos 13:22.

O Grande Conflito, p. 413.




