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O Verso Para Ser Memorizado: Tiago 4:7
O Alvo Da Lição: Ensinar que Satanás é um inimigo mortal - 

de Deus e de nós. Porque ele sabe aparecer como anjo da 
luz, ele pode nos enganar. Nós devemos obedecer a Deus e 
a Sua Palavra. Somente Deus quer o que é melhor para nós 
agora, e para sempre.

Os Alunos Devem Saber: Satanás é o grande enganador. 
Deus nos deu uma escolha. Podemos obedecer a Deus ou 
a Satanás.

Os Alunos Devem Sentir: Um desejo de obedecer a Deus e 
medo de seguir a Satanás.

Os Alunos Devem Fazer: Responder o “sim” para Deus e o 
“não” para Satanás

A LIÇÃO
Satanás prestou bem atenção quando Deus estava criando 

os céus e a tem. Ele odiava a Deus e queria estragar tudo se 
pudesse. Satanás é esperto. Ele viu o que Deus estava fazendo 
e nlo gostou, nenhum pouqinho. Ele tinha ciünteS. Queria ser o 
número I, maior do que Deus.

Antigamente, antes que Deus criou o bomem,. Satanás (ou 
Lúcifer) estava no céu com Deus. Ele era o capitão de todos os 
anjos e pertinho de Deus mesmo. Porém cbegou um tempo que 
Satanás nlo estava mais satisfeito em ser o capitão dos anjos. 
Ele queria ser igual a Deus.

Nesta lição que vamos estudar, vamos ver a importância de 
usar a nossa própria vontade numa maneira agradável a Deus. 
Ele nos deu a nossa vontade e quer que escolhemos a obedecê-
Lo de nossa própria vontade. Satanás usou a sua vontade 
quando disse “serei semelhante ao Altíssimo”  Isaías 14:14. 
Mais é claro que ele não pode ser igual a Deus. Usou a sua

vontade na maneira errada e pecou. Resultado–ele foi 
expulso do céu e se-tomou o inimigo de Deu. Todo, os uajos 
que escolheram a seguir a Satanás também foram expulsos do 
céu. Hojc eles sio chamados de demônios.

Nāo é fàcil a gente entender estas coisas. A Palavra de Deus 
010 diz que temos que entender tudo mas que temos que crer 
tudo que está escrito na Sua Palavra. Isto é muito importante, 
crer na Palavra de Deus.

Mostre a Ilustração #1
Sendo que Satanás estava com 

raiva-raiva de Deus e raiva porque ele 
foi expulso do céu; ele prestava bem 
atenção para Deus. Nós não sabemos o 
que Satanás pensava, mas acreditamos 
que talvez fosse assim: Satanás ouviu 
Deus dizer “haja luz” e imediatamente 
houve luz. Deus chamou a luz “dia” e as 
trevas “noite”. Satanás não viu razão de 
estragar a luz ou as trevas. Satanás ouviu 

quando Deus disse “ajuntam-se num só lugar as águas que estão 
debaixo do céu e apareça o elemento seco” e assim foi. Ele não 
achou necessário estragar isto.

Satanás viu quando Deus fez o sol e a lua. Também ele viu 
os peixes no mar e as aves voando no cêu. Deus criou tudo isso 
mas Satanás não viu razão de destruir estas coisas.

Mostre a Ilustração #2
Depois Deus fez os animais, todos os 

tipos. Parece que Satanás ainda estava 
esperando a oportunidade dele. Mas o que 
foi isso? Deus estava fazendo algo do pó 
da terra . . . .

Mostre a Ilustração #3
Algo que ficou em pé e andava. 

Também ele falava. Era um homem. Deus 
criou o homem do pó da terra e chamou-
lhe Adão.

As outras coisas que Deus criou nio 
podiam falar com Ele e nem ter amizade 
com Deus. Mas Adão podial

Oba! Pensou Satanás. Esse é diferente 
do que todas as outras coisas que Deus 

fez. Ele entendeu que Adão foi feito na imagem de Deus. Quer 
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Lição #1

SATANÁS E A PRIMEIRA BATALHA

NOTA AO PROFESSOR
Mostrre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


