
(Rascunho) 
Saquear os bens do valente (Mc. 3:27) 
Obrigar Satanás a devolver o que nos roubou 

 
II Clínica 

Fui à II Clínica Internacional Bíblico-profética Jehová-Shammah em Campos, RJ, com o objetivo 
específico de aprender como fazer para obrigar Satanás a restituir o roubado. É que na página 163 
de seu livro, Os Céus Serão Abalados, Ana Méndez afirma que Deus está nos chamando para 
uma mudança de ênfase – “Temos que passar da defesa para o ataque, reclamando do inimigo a 
devolução de tudo o que ele nos roubou, em todo o tempo da era cristã.” (Ela figurava entre os 
preletores anunciados.) Pude colher subsídios com ela e outros, como relaciono a seguir. 
 
Ana Méndez Ferrel respondeu prontamente a minha pergunta, de forma singela. Ela disse para 
escrever uma lista específica – quanto Satanás roubou e quando – e apresentar a lista a Deus 
(Justo Juiz) reivindicando que Ele obrigue Satanás a devolver o dobro (Ex. 22:4 e 9 [o verso 1 fala 
de cinco e quatro vezes mais em certos casos e Prov. 6:31 em sete vezes mais]). Perguntei se era 
Deus que tinha que obrigar Satanás a devolver, e ela respondeu que sim. [Observação minha: 
conforme Ex. 22 um ladrão só vai restituir se pego ou denunciado e daí obrigado. Como Satanás 
não vai oferecer, temos que denunciá-lo perante Deus; para que a denúncia seja convincente deve 
ser específica e com detalhes.] 
 
Dr. Fernando Orihuela, que na preleção disse que como parte dos tempos de restauração temos 
que mandar Satanás devolver o roubado, quando perguntei a ele como fazer, deu uma resposta 
diferente. Ele disse que Satanás só pode nos roubar se dermos direito legal a ele para isso 
(pecado, brecha), de sorte que é necessário identificar o que fiz que deu o direito, concertar isso 
perante Deus, e daí exigir a devolução. Disse ainda que seria preciso saber de antemão como e 
aonde o restituído será aplicado. Pedi que confirmasse que era só assim que Satanás podia 
roubar, e ele respondeu que sim. Aí eu disse ter uma dúvida. “Qual é?” “O Texto não diz que 
Satanás é ladrão?” “Sim, diz.” “E ladrão tem direito para roubar?” Aí ele apelou, dizendo que 
Satanás só pode atuar debaixo da permissão de Deus, e portanto temos que descobrir o motivo 
por que Deus permitiu. [Observação minha: como nenhuma perversidade que se perpetra no 
universo pode ocorrer sem a permissão de Deus, essa saída não me convence.] 
 
Dr. Guillermo Maldonado fez uma observação em outro contexto que vem ao caso: Deus não nos 
dá muitas coisas que ‘queremos’ ou pedimos porque não estamos preparados (maturidade) para 
recebê-las. Exemplo: a grande maioria dos crentes iria se espatifar se recebesse de repente um 
milhão de reais (tipo loteria) – seria uma maldição; iriam deixar Deus de lado e estragar suas vidas. 
 

Base Bíblica 
“Assim como o Pai me enviou, eu vos envio” (João 20:21). O Pai enviou o Filho a fim de aniquilar 
Satanás (Heb. 2:14) e desfazer suas obras (1 João 3:8). Aniquilar, aniquilou, sobrando para nós o 
desfazer das obras. Em João 10:10 Jesus se contrasta com “o ladrão”, que deve ser Satanás – 
esse ladrão mata e destrói, e em João 8:44 Jesus chama Satanás de assassino, além de pai da 
mentira. Agora, desfazer obra de ladrão tem que incluir a devolução do que foi roubado. Então 
temos base bíblica para a proposta. 
 

Apelo 
Então irmãos, vamos ‘pagar para ver’. E vamos compartilhar o que formos aprendendo; mesmo 
uma coisa que parece insignificante pode ser a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. 
Agora, há consenso entre os servos de Deus no sentido de que poucas coisas enfurecem o leão 
mais do que obrigá-lo a soltar dinheiro. Quer dizer, antes de meter-se nessa encrenca é 
aconselhável se proteger; melhor ainda, protegermo-nos mutuamente – aliás, porque não agir em 
conjunto: cada um traz sua queixa e juntos apresentamos as reivindicações a Deus. Que Deus nos 
ilumine, oriente e proteja. 
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