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A religião por milhares de anos alimentou a existência de um personagem, que 24 horas digladia com Deus, produzindo 
todo tipo de maldade, levando o mundo a um caos interminável. O estudo a seguir, mostra que este ser já não existe mais.

Quem o criou, formou-se sozinho, simplesmente apareceu? 
Isaías fala a acerca dele, mostrando que Deus o criou mas 
que um dia, também o destruiria.

Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e 
que produz a ferramenta para a sua obra; também criei o 
assolador, para destruir. ISAÍAS. 54: 16.

Os profetas anunciaram que o diabo um dia teria seu fim, ele 
veio cumprir seu papel, mas tinha; dia, data e hora, para sair 
deste mundo.

“Naquele dia” o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e 
forte, o leviatã, a serpente fugitiva, e o leviatã, a serpente tortuosa; “e 
matará” o dragão, que está no mar. ISAIAS. 27: 01.

o próprio Jesus assim decretou:
Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste
mundo. JOÃO. 12: 31.

Para um condenado, basta apenas que se execute a sentença sobre 
ele, e como já tivemos a oportunidade de conferir, sua sentença era 
ser destruído. 

Essa destruição já ocorreu, Paulo em sua carta aos hebreus, assim a 
descreveu:
Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e 
sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, 
para que pela morte destruísse, aquele que “tinha” o poder da morte, 
isto é, “o Diabo”; HEBREUS. 02: 14.

Dar vida a um ser que já não existe, e pisar no sangue do pacto, é ter 
por imundo um sacrifício tão perfeito.

Não precisamos do diabo para praticar o mal, basta darmos lugar a 
carne, até por que toda tentação é humana:
Não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana; mas fiel 
é Deus, que não vos deixará ser tentados mais além do podeis resistir, 
se não que dará também junto com a tentação a saída, para que a 
possais suportar. 1ª CORÍNTIOS 10: 13.
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O diabo já foi destruído, não há mais o que temer, vamos reinar em vida!!! 
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