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Onde começou a grande guerra entre Deus e Satanás? 

Apocalipse 12:7 e 8. No Céu, de onde Satanás e os seus anjos foram expulsos, de-
pois de se terem revoltado contra Deus.

Para onde foram precipitados Satanás e os seus anjos? 

Apocalipse 12:9. Para o planeta Terra. 

Como era Satanás antes da sua rebelião? 

Ezequiel 28:12-19. Um anjo criado por Deus, perfeito e magnífico. 

Qual foi o grande pecado de Satanás? 

Isaías 14:12-14. Satanás cobiçou a posição e o poder de Deus. Foi orgulhoso e 
vaidoso. Exaltou-se a si mesmo e corrompeu a sua pureza e inocência. 

Como é que o mal foi introduzido no planeta Terra, e quais foram as conse-
quências disso? 

Génesis 3:1-7; Romanos 5:12. Satanás enganou o ser humano com as suas men-
tiras. Jesus chamou ao diabo “pai da mentira” (João 8:44). Escolhendo acreditar em 
Satanás, o homem ficou despido da luz de Deus, e condenado à morte.   

Qual foi a solução que Deus encontrou para o problema do pecado que afetou 
toda a humanidade? 

João 1:29; João 8:31-36; Hebreus 2:14 e 15. O sacrif ício do Seu Filho Jesus, para 
o qual apontavam todos os sacrif ícios do Antigo Testamento (Génesis 3:21). Ao con-
fiar em Jesus Cristo, o ser humano pode ser libertado do poder de Satanás, transpor-
tado para a luz de Deus, perdoado e transformado (Atos 26:17 e 18).

Quem vencerá no final? 

Filipenses 2:5-11; Apocalipse 12:10 e 11. Jesus Cristo, O Qual revelou o amor e 
a humildade de Deus. Ele convida-nos a irmos a Ele hoje e a aprendermos a ser man-
sos e humildes de coração como Ele é (Mateus 11:28-30). Se o fizermos, também nós 
seremos vencedores (João 16:33). 

A Guerra Cósmica  
entre Deus e Satanás

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós? Romanos 8:31
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