
 

 

Lição 03 – Por que existe o mal? 

O mal existe? 

Talvez você tenha ouvido falar do “Problema do Mal”. A expressão se refere a 

mais difícil pergunta da história da teologia cristã: Se Deus é Todo-poderoso e 

bondoso, por que permite a existência do mal e do sofrimento?  

Definindo o termo “anjo” – A palavra grega “ággelos” e a latina “ângelus” 

significam uma e a mesma coisa: “mensageiro”. Esse termo nos dias atuais 

aplica-se tão somente a seres espirituais conhecidos por “anjos”, forma 

portuguesa da palavra latina citada. A Bíblia traz evidências da existência e da 

atuação desses seres. Ver Gênesis 16:7,9-11; 22:11,15; 24:17; Êxodo 23:20,23; 

32:34; 33:2; Juízes 13:1-19 e outras referências. 

Lúcifer — os anjos são pré-humanos, ou seja, quando nossa espécie foi criada 

eles já existiam. As Escrituras dizem que entre eles há classificações de poder e 

autoridade. Houve um, porém, que misteriosamente decidiu seguir um caminho 

contrário à vontade de Deus. 

“Você era absolutamente perfeito em beleza e sabedoria. Vivia no Éden, o jardim 

de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas. [...] 

Tudo isso foi preparado para você, no dia em que foi criado. Eu mesmo o escolhi e 

dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao 

santo lugar onde Deus vive; andava no brilho das pedras, junto ao glorioso trono 

de Deus. Você foi criado perfeito, e viveu na mais completa perfeição, até aquele 

dia em que a maldade achou lugar no seu coração” (Ezequiel 28:12-15 –BV). 

A Escritura nos diz que Lúcifer foi criado perfeito. Deus sempre quis que a 

obediência de Suas criaturas inteligentes fosse um ato espontâneo1 gerado por 

um amor refletido no coração por meio de uma decisão pessoal, consciente. 

“Como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã! Você que atacava e conquistava 

outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu 

porque imaginou: Eu vou subir bem alto no céu! Dominarei todos os anjos, 

sentado no trono mais importante! Eu serei a figura principal no Monte Sião, nos 

lados do norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Grande Deus” (Isaías 

14:12-14 –BV). 

O texto de Isaías 14 indica que, após um tempo de tolerância2, houve uma 

expulsão. Deus não pode suportar o mal, mas não destruiu Lúcifer, deixando-o 

vivo. Se Deus o houvesse eliminado no princípio, as sementes que espalhou por 

longo tempo finalmente brotariam nos corações dos outros seres. Então, a 

                                              
1
 Espontâneo: Que se faz voluntariamente; natural: ação originada na vontade e decisão 

próprias. Ação espontânea. 
2
 Tolerância: suportar com indulgência; disposição ou tendência para perdoar culpas ou erros; 

clemência, misericórdia.  



 

 

criação inteligente de Deus seria contaminada pela desconfiança e passaria a 

servi-lO por medo, e não mais pelo puro amor.  

“Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e 

o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e 

assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a 

antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os 

seus anjos foram lançado à Terra” (Apocalipse 12:7-9 – NVI). 

Com o desmascaramento e a expulsão de Lúcifer dos domínios celestiais, ele 

passou a ser chamado “Diabo”, do grego diabolôs que significa “acusador” e 

“caluniador”, e “Satanás”, do hebraico      , que quer dizer “opositor, inimigo”. 

Em Naum 1:9 está escrito: “Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos 

consumirá de todo; não se levantará por duas vezes a angústia” (ARC). Este 

texto é muito claro. Uma vez extinto, o mal não se levantará de novo. Os anjos 

celestiais testemunharam tudo e viram o resultado produzido pela separação de 

Deus. Os resgatados da Terra já conhecem o mal desde seu nascimento, e não 

escolherão novamente a angústia, pois a lição foi aprendida por todo o 

Universo. 

Recapitulando 

(a) O mal existe? Sim, claro. Embora todos os detalhes de seu surgimento 

não estejam esclarecidos, a explicação bíblica é a fonte mais confiável 

sobre a origem desse poder destrutivo. De acordo com Ezequiel 28:12-

15, o mal surgiu na rebelião de Lúcifer, o mais poderoso anjo celestial. 

(b) Lúcifer foi criado perfeito, mas ao descobrir um caminho paralelo, 

inexplorado, decidiu usar seu livre-arbítrio3 para percorrer essa estrada 

de destruição. 

(c) Depois de um tempo, o grande rebelde teve de ser expulso do céu. Ele 

não foi destruído para que a semente por ele lançada não viesse a dar 

fruto na mente das demais entidades angélicas que ainda não tinham 

ideia dos planos perigosos dele. Escolhendo mantê-lo vivo, Deus optou 

pelo caminho mais difícil: o teste do tempo, que resultaria na perda de 

muitas inteligências, porém, o resgate de incontáveis entidades4 

pensantes. Porém, se Lúcifer fosse destruído, a perda seria muito maior.  

(d) Após sua expulsão, Satanás desceu à Terra (ver Apocalipse 12:7-9).  

(e) Em Naum 1:9 há uma profecia que se cumprirá depois da destruição do 

mal. Jamais haverá novamente sombra de maldição sobre o Universo. O 

mal não se levantará uma segunda vez. 

                                              
3
 Livre arbítrio: o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, o caminho que quer 

seguir. 
4
 Entidade: s.f. Filosofia. O que constitui a essência de um ser. Coisa considerada como 

individualidade. 



 

 

Teste lição 03 

Marque com um “x” a alternativa correta: 

a) ( ) A palavra grega “ággelos” e a latina “ângelus” significam uma e a 

mesma coisa: pessoas e crianças bondosas que uma vez viveram em 

nosso mundo; 

b) ( ) As escrituras afirmam que Lúcifer já foi criado imperfeito, e a 

passagem do tempo apenas revelou essa tendência para o mal; 

c) ( ) Após Lúcifer assumir sua nova opção de existência, passou a ser 

chamado de diabo e satanás. 

d) ( ) O termo “diabolôs” significa “caluniador”, e é original do aramaico. 

e) ( ) Após a destruição do pecado e do mal, haverá sempre o risco de que 

retorne novamente e surja uma segunda rebelião gerada por outro ser 

inteligente. 

 


