
 
  



 
Pr. Hemes Machado 

A Origem do Mal e Queda de Lúcifer 
Introdução: 

Apesar de a palavra de Deus ser para nós uma maravilhosa revelação contém mistérios, assuntos e 
informações não reveladas para o nosso próprio bem.  

Em Deuteronômio 29:29 lemos: “As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus; porém as 
reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei.”  

Um dos assuntos que nos foram ocultados pela sabedoria divina foi: como, na mente de um ser puro 
e santo surgiu o pecado? Não sabemos a origem do mal antes dele estar na mente de Lúcifer. De onde teria 
vindo à mente do querubim cobridor? O que temos de revelação é daí em diante: “Perfeito eras nos teus 
caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.” Ezequiel 28:15. 

 
O nome do anjo 

Surpreendentemente, o nome Lúcifer não se 
encontra na bíblia, tem sua origem em uma expressão 
de Isaías 14:12. Possuía esse nome enquanto obedecia 
às ordens do céu. Hoje não lhe cabe mais este título.  

“Lúcifer, do hebraico helel, “aquele que brilha”, 
“aquele que é brilhante”[...] “Lúcifer” vem do latim 
Lucifer, “portador de luz”. Termo que ocorre em Isaías 
14:12, passagem em que o rei de Babilônia é 
apresentado como símbolo de Satanás antes de sua 
expulsão do Céu.” Dicionário bíblico Adventista do 
Sétimo Dia, p. 832. 

 
Honra e posição de Lúcifer  

“[...] Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, 
jardim de Deus; toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o 
ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro; a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava 
em ti; no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te 
estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas.  Perfeito eras nos 
teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.” Ezequiel 28:12-15. 

Diz o Espírito de profecia: 
“Lúcifer no Céu, antes de sua rebelião foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois 

do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa 
era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma 
luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros 
anjos[...]” História da Redenção, 14. 

“O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus, e o mais 
elevado em poder e glória entre os habitantes do Céu. Lúcifer, “filho da alva”, era o primeiro dos querubins 
cobridores, santo, incontaminado.” Patriarcas e Profetas, 35. 

 



Pretensão, inveja e ciúme  
“E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao 

céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu 
trono, e, no monte da congregação, me assentarei, 
da banda dos lados do Norte. Subirei acima das 
mais altas nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo.” Isaías 14:13,14. 

“Lúcifer invejou a Cristo, e gradualmente 
pretendeu o comando que pertencia a Cristo 
unicamente.” “Lúcifer estava invejoso e 
enciumado de Jesus Cristo.” HR, 14. 

 
Mudança radical! 

“Assim foi que Lúcifer, “o portador de luz”, 
aquele que participava da gloria de Deus, que servia 
junto ao Seu trono, tornou-se, pela transgressão, Satanás, o “adversário” de Deus e dos seres santos, e 
destruidor daqueles a quem o Céu confiou a sua guia e guarda.”. Patriarcas e Profetas, 40. 

  
Tentativas para recuperar Lúcifer 

“Com grande misericórdia, de acordo com o Seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. 
[...] Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar, foram feitos para 
convencê-lo de seu erro.” Patriarcas e Profetas, 13. 

“Deus, em Sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente 
degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, 
nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi 
ele conservado no Céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse 
e submetesse.” O Grande Conflito, 496. 

 
Reação dos anjos leais ao tentarem convencer Lucífer 
de seu erro: 

“Os anjos choraram. Ansiosamente tentaram 
levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e render 
submissão ao Criador; pois até então tudo fora paz e 
harmonia, e o que podia ocasionar esta voz discordante, 
rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los.” História da redenção, 
17.  

“Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de 
Satanás e suas exultantes jactâncias.” História da 
redenção, 19. 

  
Anjos arrependidos e recuperados! 

“Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais e se 
arrependeram de sua insatisfação, e de novo receberam a confiança do Pai e Seu amado Filho.” História da 
redenção, 17. 

 



Se Lúcifer tivesse se arrependido teria sido perdoado? 
“Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele 

tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim 
cobridor, se, contudo, estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, e 
satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas 
funções[...]” Patriarcas e Profetas, 13. 

 
Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente? 

Esta pergunta tem incomodado muitas pessoas durante 
séculos! Satanás tem usado estas dúvidas para pôr sobre Deus a 
responsabilidade da origem do mal. Muitos alegam não crer nas 
verdades que ouvem por falta destas explicações. Vamos deixar esta 
questão clara através dos textos que encontramos na palavra da 
Inspiração: 

“Por que não se eliminou a existência de Satanás no início de 
sua rebelião? Foi para que o Universo se pudesse convencer da justiça 
de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber 
condenação eterna.” Educação, p. 308. 

“Se Deus tivesse exercido Seu poder para punir este sumo 
rebelde, os anjos desafetos não se teriam revelado; portanto, Deus 

tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a toda hoste celestial Sua justiça e juízo.” 
História da Redenção, 18. 

“O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve 
ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iniquas.” Patriarcas e Profetas, 16. 

“Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem 
ver sua verdadeira natureza e tendência.” Patriarcas e Profetas, 15. 

“Por isso permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o 
efeito de suas propostas mudanças na lei divina. A sua própria obra o deve condenar. Satanás pretendera 
desde o princípio que não estava em rebelião. O Universo todo 
deve ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi expulso 
do Céu, a Sabedoria infinita não destruiu Satanás. Visto que 
unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a 
fidelidade de Suas criaturas deve repousar em uma convicção de 
Sua justiça e benevolência. Os habitantes do Céu, e dos mundos, 
não estando preparados para compreender a natureza ou 
consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça 
de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido 
imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo 
temor em vez de o fazer pelo amor. A influência do enganador 
não teria sido completamente destruída, tampouco o espírito de 
rebelião teria sido totalmente desarraigado. Para o bem do 
Universo todo, através dos intérminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente seus 
princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz, 
por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de Sua lei, 
pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão.” Patriarcas e Profetas, 15. 



“Os habitantes do Céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza 
ou consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e misericórdia de Deus com a 
destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, e teriam servido a Deus 
antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, 
tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a 
amadurecer. Para o bem do Universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais 
completamente seus princípios, para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob 
sua verdadeira luz por todos os seres criados, e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida 
a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de Sua lei.” O Grande Conflito, 499. 

“Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira 
alguma responsável pela manifestação do pecado; e de não ter havido qualquer retirada arbitraria da graça 
divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado 
é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável; desculpá-lo 
corresponde a defendê-lo.” O Grande Conflito, 493. 

 
 

Batalha literal 
Diferente do que muitas vezes pensamos, o conflito trouxe ao céu choro dos anjos e guerra! Batalha 

literal! 
Diz a bíblia: “E houve batalha no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão; e 

batalhavam o dragão e os seus anjos[...]” Apocalipse 12:7. 



“Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo a 
sua frente.” História da redenção, 18. 

“O grande Deus podia de uma vez lançar do Céu este arquienganador; mas este não era o Seu 
propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com Seu 
próprio Filho e Seus anjos leais.” História da redenção, 18. 

“Então houve guerra no Céu. O Filho de Deus, o Príncipe do Céu, e Seus anjos leais empenharam-se 
num conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele. O Filho de Deus e os anjos verdadeiros 
e leais prevaleceram; e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do Céu. Toda a hoste celestial 
reconheceu e adorou o Deus da justiça.” História da redenção, 19. 

 
A expulsão  

“[...] mas não prevaleceram; nem mais o 
seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o 
grande dragão, a antiga serpente, chamada o 
diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele 
foi precipitado na terra, e os seus anjos foram 
lançados com ele.” Apocalipse 12:7,8. 

“E a sua cauda levou após si a terça 
parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a 
terra” [...] Apocalipse 12:4. 

“Já foi derribada no inferno a tua 
soberba, com o som dos teus alaúdes; os 
bichinhos, debaixo te ti, se estenderão, e os bichos te cobrirão.” Isaías 14:11. 

“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que 
debilitavas as nações!” Isaías 14:12. 

“Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no Céu.” História da redenção, 19. 
 
Reação dos anjos leais 

“Os anjos do Céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e 
alegria. Sua perda era sentida no Céu.” História da redenção, 19. 

 
Lições da rebelião 

“A rebelião de Satanás deveria ser uma lição 
para o Universo, durante todas as eras vindouras — 
perpétuo testemunho da natureza do pecado e de 
seus terríveis resultados. A atuação do governo de 
Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como 
sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr 
de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado 
a existência do governo de Deus, está o bem-estar de 
todas as criaturas que Ele fez. Assim, a história desta 
terrível experiência com a rebelião seria uma 
salvaguarda perpétua para todos os seres santos, 

para impedir que fossem enganados quanto a natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado, 
e de sofrerem sua pena.” Patriarcas e Profetas, 17. 



 
Estratégias de Lúcifer usadas no céu ainda em prática nos dias de hoje: 

“Tudo que era simples ele envolvia em mistério, e por meio de artificiosa perversão lançava a dúvida 
sobre as mais claras declarações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo 
divino, dava maior força a suas representações. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes 
com a verdade e justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia — a lisonja e o engano. Procurara 
falsificar a Palavra de Deus, e de maneira errônea figurara Seu plano de governo, pretendendo que Deus 
não era justo ao impor leis aos anjos; que, exigindo submissão e obediência de Suas criaturas, estava 
simplesmente a procurar a exaltação de Si mesmo.” Patriarcas e Profetas, 15. 

 
Destruição final 

“Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários; 
eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de 
todos os que te vêem.  Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti; em grande espanto 
te tornaste e nunca mais serás para sempre.” Ezequiel 28:18,19. 

 “Declara Deus: “E te tornei em cinza sobre a terra, ... e nunca mais serás para sempre.” Isaías 14:13, 
14; Ezequiel 28:18, 19. Quando vier aquele dia “ardendo como forno, ... todos os soberbos, e todos os que 
cometem impiedade, serão como palha; e o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de 
sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.” Malaquias 4:1.” O Grande Conflito, 504. 
 
Garantia de paz eterna! 

Assim como sobre a expulsão de Satanás e seus anjos foi declarado que “Nenhuma mácula de 
rebelião foi deixada no Céu.” História da redenção, 19, assim também, temos a garantia que não haverá 
possibilidades de uma nova rebelião após a restauração de todas as coisas: 

“O Universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo 
extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicara agora o 
Seu amor e estabelecera a Sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a Sua vontade, 
e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo. Diz a Palavra de Deus: “Não se 
levantará por duas vezes a angústia.” Naum 1:9. A lei de Deus, que Satanás acusara de jugo de servidão, 
será honrada como a lei da liberdade. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da 
fidelidade para com Aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor 
insondável e infinita sabedoria.” O Grande Conflito, 505. 
 
Fim: 

“O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo inteiro está 
purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo 
criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao 
maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram 
que Deus é amor.” O Grande Conflito, 678. 

 
Por: Pastor Hermes Mariano Machado – Associação Baiana 
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