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Resumo: Numa sociedade mergulhada no fanatismo religioso, manipulada pelo poder absoluto da igreja 

católica. Lúcifer e Dante são condenados ao sofrimento. Dante ama somente uma jovem, Beatriz. Sem 

poder vivenciar esse amor, Dante viaja as profundezas do Inferno para reencontrá-la e no Purgatório: 

“entre as almas suspensas me encontrando, uma dama chamou-me; sou Beatriz que te peço, sustenta de 

onde vim já anseio por voltar. Amor me move: só por ele eu falo”. Porém, Lúcifer foi acusado de trair 

Aquele que o criou, enclausurado no lago das lamentações que fica no centro da terra que é formado pelas 

suas lágrimas e pelos rios do inferno que nele deságuam seu sangue. Lúcifer o portador da luz, o anjo que 

ocupava o cargo da mais alta confiança e que, rebelando-se traiu a Deus e por isto foi expulso do céu, 

vindo a cair na terra.   

 

Dante e Lúcifer possuíram um único e verdadeiro amor e se equiparam em relação ao 

sofrimento, enquanto Dante ama e não pode ser amado, Lúcifer ama e é amado, mas ao deixar de 

ser o Anjo de Luz, como punição torna-se incapaz de amar, dessa forma, nunca poderá se redimir 

e sofre com essa punição, pois seu amor maior era Deus e este, sofre também pelo amor que tem 

ao seu anjo de luz. Assim padecem em nome do amor. Na vida de Dante foi a jovem Beatriz, no 

qual passou sua vida escrevendo a ela. O amor consumiu seus pensamentos e nunca foi possível 

ser concretizado, no entanto, Dante não deixou de vivenciar o amor ao menos em seus sonhos. 

Por não poder vivê-lo, ambos tomaram caminhos opostos, e cada um se casa, porém Beatriz 

morre muito cedo, o deixando arrasado. O único amor capaz de permanecer gratuito, e, no 

entanto vivo, é o amor aos falecidos. Existe sempre um dever de recordar amorosamente os 

falecidos “jamais te esqueças de mim” 
1
, assim aprendemos a amar corretamente os que conosco 

convivem. Dante por volta do ano de 1300 numa sexta-feira santa tem início a sua viagem além 

túmulo numa selva escura, e que não consegue sair, pois se encontra perdido e mais adiante é 

impedido de prosseguir por uma pantera que representa a luxúria, um leão representando a 

violência e uma loba que é a fraude. Dante idealizou a sua Divina Comédia com influência na 

bíblia e acabou influenciando o pensamento cristão com a sua noção de inferno e purgatório. No 

Antigo Testamento, o Bem e o Mal eram oriundos da vontade de Deus, não existia a ideia de 

Satã que surge somente no Novo Testamento, ao qual Satã perde o status de membro do 

conselho celestial que é representado no livro de Jó, “Deus e Satã fazem acordos, Deus permite 

que Jó seja testado por Satã” 
2
. Na Idade Média tornou-se o espírito insinuador, o orgulho e o 

ódio são os sentimentos que emplacam a sua infatigável atividade, sendo o sinônimo de revolta 
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contra Deus, loucura extrema e suprema iniquidade, cuja frieza não deixa de desconsertar. O 

único desejo da igreja era o de sincronizar a fé num único Deus, esquecendo de vez a cultura e 

religiosidade popular, devido ao politeísmo. Foi à religiosidade hebraica que instalou a 

consciência do Grande Inimigo, devido há um conjunto de práticas religiosas e esse caráter 

maligno oculto após a expulsão do invasor, adicionou uma condição de inferioridade, a de 

divindade caída. Renomeado o antigo deus a espírito do Mal invasor, cujo domínio de atuação 

passou a ser, as desgraças anteriormente vividas, não existindo a ideia do mal personificado, mas 

sendo ele existente. “Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas 

tuas mãos estão às profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas” 
3
. Dante baseia-se no 

Evangelho de São João, quando Satã assume pela primeira vez o posto de Príncipe das Trevas, 

responsável pela perdição humana. Apresenta-se a distinção entre anjos e demônios na 

preocupação individualista de salvação da alma no Além, que prevê destinos diferentes a 

pecadores e puros, surgindo à noção do Inferno. O cristianismo desde seu nascimento governou 

por intermédio dos seus braços seculares e sobre o princípio da existência do Diabo e de sua 

presença em tudo o que não era conforme a vontade combinada do Rei e o Papa
4
.  No entanto, a 

bíblia levou cerca de mil e seiscentos anos para ser formada, e foi no Concílio de Trento, que 

perdurou por dezoito anos, entre os anos de 1545 a 1563, o que proclamou as Escrituras como 

sendo inspiradas por Deus, porem o papa Clemente VIII em 1592, determinou uma revisão, e 

essa bíblia tem sido a base para as traduções atuais em diversas línguas.  

            Com o início da viagem, Dante avista um vulto, ao qual vê se tratar de Virgílio que 

também era pagão e poeta, e que morto se encontrava no Limbo, e pede socorro para sair daquele 

lugar sombrio, dando início à viagem pelo inferno ao lado de Virgilio, um guia que havia 

descrito o reino dos mortos, portanto conhecia bem o caminho, uma figura da verdade onde o 

poema revela que a verdadeira realidade está no outro mundo. Mas a viagem somente acabará 

quando o mesmo chegar ao paraíso com a ajuda de sua amada: Beatriz. Beatriz de Dante, que ri 

ao seu poeta no esplendor do céu, depois de falecida indica a única salvação provável, é o seu 

guia para o paraíso. É uma pessoa real que se depara com Dante, e representa a encarnação da 

revelação. A viagem é um caminho para a purificação, pois a alma é simultaneamente abrigo da 

divindade e reduto do maligno. E dar-se-á pelo inferno, apresentados aos caminhos dos errantes 

e seus castigos pelos pecados cometidos. Sendo que Deus entregou a Satã os pecadores, 

consistindo num Satã que trabalha para Deus e para a eterna liberdade dos filhos do Senhor, em 

nome da qual todas as coisas terrenas devem ser rejeitadas, para que a alma liberte-se da servidão 
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do pecado. O Inferno é composto de círculos, os quais vão se estreitando até o centro da terra, a 

entrada é em Jerusalém, onde teria Lúcifer batido ao cair do céu quando:  

deixou-se dominar pela impaciência quando viu que o Senhor tinha submetido à 

Sua imagem, isto é, ao homem, todos os seres criados. Se tal visão tivesse 

suportado não teria ressentido a dor, e se não tivesse ressentido a dor, não teria 

sido invejoso do homem. Tanto é certo que enganou o homem porque dele teve 

inveja. O ciúme e a inveja são incontestavelmente sentimentos baixos e 

ignóbeis, indignos de uma criatura angélica, e em Lúcifer tornaram-se 

arrebatadores e potentes que o induziram à revolta aberta contra o Criador. O 

ciúme conduziu Satã à rebelião 
5
.  

 

Com razão Lúcifer se julgava a criatura mais alta e perfeita, para Dante, Satã foi o mais 

perfeito dos Arcanjos aquele que foi criado nobre mais do que nenhuma outra criatura, e a causa 

primeira foi o pecado da soberba, que para Dante tem significado no sentido espiritual, a Graça, 

portanto, Lúcifer foi impaciente, não soube aguardar a plenitude da Graça, e por isso caiu antes 

do tempo. Se for verdadeira a hipótese de Dante, Lúcifer possuía dois pecados: a soberba e a 

impaciência, esta ultima talvez a mais grave, pois se ele soubesse esperar teria compreendido que 

a soberba não passaria de mera loucura. “Satã teria sido precipitado do Céu, devido, sobretudo 

ao seu amor por Deus e pelos homens, isto é, pela decepção de não ter sido escolhido para a 

união hipostática ao Verbo na obra redentora” 
6
. Lúcifer tornou-se a imagem e semelhança de 

Deus através do livre-arbítrio, e não se pode culpá-lo por conformar-se a própria natureza. 

Lúcifer transformou-se no sedutor do Mundo, a personificação do Mal, tratando do egoísmo, 

orgulho e autossuficiência que deformam os indivíduos e grupos sociais. Deus quis fazer de 

Lúcifer o resumo de todas as criaturas. Mas Deus sendo omnisciente, deveria, portanto, saber 

que Lúcifer devido à mesma superioridade, era sujeito a cair, e que viria a cair. Ele abonou ao 

Seu anjo predileto, o dom inestimável do livre querer, não podendo ignorar esse dom, daria a 

Lúcifer a possibilidade de pecar e cair, a liberdade foi à condição que tornou possível a sua 

queda. A queda de Satã é a dor de Deus. Deus sendo amor, necessariamente o é também dor. O 

amor consiste na perfeita união entre amado e amante, resultando em infortúnio ao amado. Deus 

sofre com sua essência pela adversidade dos seres que a Sua potencia suscitou do nada, sendo 

sua dor infinita assim como é o seu amor por Lúcifer. Os homens não compreendem a desmedida 

aflição de Deus por seu anjo iluminado, quem não ama Deus em Sua dor, não merece que Ele o 

ame. “A Paixão de Cristo foi a Epifania física, circunscrita no tempo e no espaço, de uma Paixão 

que é anterior e posterior à Cruz. A Cruz não é senão o símbolo finito e tangível de uma 

Crucificação que a precede e a segue. Cristo estará em agonia até ao fim do Mundo” 
7
. A vida do 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

4 

 

Criador tem sido desde o inicio, uma Paixão, um sofrer eterno.  O Salvador desceu a Terra por 

piedade ao gênero humano. Suportou as nossas paixões antes de sofrer a Cruz, é a paixão do 

amor. Ele sofre por nós e por Lúcifer, uma paixão humana. Criou os seres a Sua Perfeição, o que 

se tornou meio e causa da perdição. Ele desejou elevar as criaturas até o topo, sendo Sua Imagem 

e Semelhança, contudo conteve-se em assistir às renúncias, as revoltas, as deserções e as quedas. 

“Tinha criado um anjo mais que os outros, perfeito, mais que todos, próximo e semelhante a Ele, 

e esse anjo caiu. Tinha criado, no jardim da Terra, um ser milagroso, modelado pelas suas mãos, 

animado do seu sopro, munido de consciência e de ciência, e o homem também caiu” 
8
. A divina 

criatura moldada pelo criador revoltou-se contra Deus, desobedeceu-Lhe. Ele não recusara o 

privilegio da liberdade nem a uma nem a outra criatura, mas as criaturas usaram a sua liberdade 

para corromper e renegar aquela semelhança. Produziu assim o pecado a partir da perfeição, a 

alegria concebe a condenação, a luz tem como resposta a ofensa das trevas. Alguns acham justa a 

condenação de Satã, entretanto Deus condenou-se a Si próprio a dor infinita, tornando o castigo 

de Lúcifer no seu próprio castigo, “o justo é inteiramente justo só na medida em que aceita 

pagar, ele também, pelo culpado” 
9
.  

Lúcifer não pode mais amar, sofreu a condenação mais atroz e Deus recebeu a sua pena, 

quase tão mais cruel, ama sem receber amor em troca, sofre à ideia da tortura querida por Ele. 

Mesmo após a condenação, Deus não poderá jamais odiar, sendo Ele a essência do amor. 

Censurou Lúcifer, no entanto nunca será capaz de odiá-lo. Imerso no abismo de seu amor, 

enquanto Lúcifer era o mais altivo dos anjos, o mais semelhante a Ele, amava-o mais o que os 

outros.  Após a queda, tornou-se o mais desesperado dos infelizes, mas Deus que já o amava 

antes da queda, passou a amar com mais força e misericórdia. Tornando o castigo de Lúcifer o 

mais assombroso que a nossa mente e a mente divina possa conceber: já não ama, já não é capaz 

de amar, e imerso nas profundezas e confinação da escuridão interminável, da ausência e do 

ódio. Todos os ímpetos de afeto lhe são negados. Deus em seu absolutismo igual a sua 

misericórdia, e o amor, no homem são elevados nos seus ímpetos mais sublimes, a amar quem 

mais sofre, ainda que por sua própria culpa. No entanto, Deus deve amar ainda mais o seu anjo 

caído, por seu amor doloroso e angustiante. E ainda sofrer crucificante nostalgia dessa luz, agora 

extinta. A dor Divina é maior, pois, Ele sabe que Lúcifer não poderá correspondê-lo, porque está 

privado e incapaz de amar. Deus sofre infinitamente porque infinitamente ama aquele mesmo 

que está condenado a não amar. Talvez a razão que levou Deus a criar o homem, logo após a 

queda de Lúcifer, seja a esperança na sua redenção. A criação feita da lama era para ter sido o 
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intermediário entre Deus e o Anjo Negro. O homem poderia fazer por Satã aquilo que Deus não 

pode; reconduzi-lo ao seu destino primordial, da sua inocência e obediência, e da sua humildade. 

“Adão haveria de ser a isca para o seu retorno a glória. Tal era a esperança Daquele que é 

ilimitado e universal Amor: bem depressa desfeita e traída. Adão preferiu obedecer a Satã e a 

desobedecer a Deus; o intermediário tornou-se escravo, cúmplice e vítima” 
10

. A infelicidade do 

homem espalha-se, multiplicada pela misericórdia paterna, na infelicidade de Deus, Lúcifer nada 

pode para abrandar a dor divina: a sua própria condenação é também a remissão da sua 

aterrorizante aridez. 

Dante encontra-se na selva escura, no qual representa a perdição no pecado, onde a 

confusão é tão grande que a alma não se acha capaz de reencontrar-se no caminho certo. E uma 

vez perdido, só será capaz de sair com o auxilio da razão, de tal forma que ao descer veja seu 

pecado como vontade de caos e morte dentro de si. Deixa claro o estado de inferno dentro do ser, 

não como um obstáculo externo representado pelas feras. Tentando sair, Dante chega a uma 

colina, que representa o nível místico a ascensão da alma a Deus, e no nível moral a imagem do 

arrependimento. Para sair daquele lugar, do qual Dante não sabe como foi parar, Virgílio propõe, 

uma nova viagem, a que o levaria ao centro da terra, passando pelo inferno, purgatório e 

chegando assim ao paraíso. “Entre as almas suspensas me encontrando, uma dama chamou-me, 

beata e bela, destarte a seu serviço me obrigando (...) sou Beatriz, que te peço sustentá-lo de 

onde vim já anseio por voltar. Amor me move: só por ele eu falo” 
11

. Nesta viagem o peregrino 

somente poderia desfrutar da companhia de seu guia até o purgatório, não podendo adentrar no 

paraíso, lá encontraria uma alma mais digna, a de Beatriz. 

Os poetas chegam ao vestíbulo, nele não há portas nem ao menos cadeados, somente um 

aviso na entrada para todos aqueles que adentrassem deixassem suas esperanças no lado de fora. 

Os tíbios, os indecisos e os covardes como castigo, aqui impetravam um sofrimento imenso, 

participando do próprio abismo incondicional, a tragédia do Eu, e saber que a infinitude habita a 

finitude de seus corpos. As almas que, enquanto vivas poderiam optar pelo céu ou pelo inferno, e 

somente poderiam escolher enquanto vivas, depois de morta perdem a capacidade, e entram por 

que querem ao inferno. A neutralidade e falta de ação é retribuída na forma de contrapeso, uma 

retribuição do inferno pelos atos do pecador. Na cosmogonia de Dante os rios do suposto inferno 

seriam; o rio Aqueronte o primeiro rio do inferno, com um negro líquido, sem visibilidade onde 

mora a dor, o Limbo onde ficam as crianças mortas sem batismo e as grandes figuras do 

paganismo, essas são as almas que não puderam escolher Cristo, e permanecem apenas mágoas, 
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não há lamentos, somente suspiros, não possuí sofrimento e, no entanto não havia qualquer 

esperança. Os pecadores pela intemperança são submetidos ao insaciável Cérbero, um cão de 

sete cabeças que não possuem cor delimitada, agita-se continuamente, e possui somente uma 

lança em riste e uma coroa luminosa, as almas, apesar de não possuírem corpos, possuem ainda a 

aparência terrena, e com isso são dilaceradas e sofrem torturas físicas. Os avaros e os pródigos 

são castigados a completar o giro da roda da fortuna que ajudaram a desequilibrar quando 

viviam. A roda da Fortuna é quem distribui os bens da terra rotativamente por não pertencer tudo 

a todos ao mesmo tempo. Dela depende a alternância de miséria e riqueza, de bem estar e de 

penúria que passam os indivíduos e nações.  

Encontram-se os iracundos mergulhados no rio Estígio, lago pantanoso da mitologia 

grega, um curso de água consagrada pelo ódio que cerca a cidade de Lúcifer. A cidade dolente, 

que é habitada pelos hereges que duvidavam da usa existência.  No Estígio estão os vencidos 

pela ira, e estão amontoados no rio juntamente com seus semelhantes que não conseguiram 

conter a raiva. O rio Flegeton revoltoso e atormentado, multiplicador da ira, dos desejos e das 

insatisfações, são punidos os violentos contra outrem, e os pecados dolosos, aqueles que foram 

cometidos de forma consciente por vontade do pecador que escolheu o mal, tendo a violência 

uma característica bestial, os homicidas que tiraram as vidas de suas vítimas e os ladrões a mão 

armada são castigados por terem praticado a violência contra os bens de suas vítimas. Os 

violentos contra si mesmos há neles um ódio secreto e profundo do beneficiário ao benfeitor, a 

mania de suprimir ou de ferir o protetor, ou seja, os deicídios
12

 que é a destruição violenta de 

uma criatura de Deus, feito a imagem e semelhança do Criador. Os blasfemos são aqueles que 

ofenderam a Deus com calúnias ultrajantes e não tiveram humildade de respeitá-Lo como 

criador, o mundo que desejaram ter quando ainda em vida, rejeitaram tudo o que Deus, a 

Natureza e a Arte lhes ofereceram, os violentos contra a natureza, especialmente os sodomitas, 

são aqueles que ofenderam a Deus por agirem contra a ordem da natureza criada por Ele. 

O Bem e o Mal; tudo que Deus cria é bom, o mal entra no mundo através da 

autossuficiência do homem
13

, a origem do Mal se estabelece quando o homem 

se rebela contra o projeto de Deus e faz seu próprio projeto: liberdade e vida 

somente para si mesmo, possuindo essa liberdade o homem torna-se escravo e 

produz a morte
14

. Riqueza de poucos e a pobreza de muitos, desse modo, as 

relações ficam distorcidas e quebradas, tanto dos homens entre si, como os 

homens com a natureza. Nesse clima gerado pelo Mal, que tende a se 

multiplicar, o caminho já não leva para a vida, mas para a morte 
15

. 

 

Nas águas geladas do Cócito que em suas margens ressoam os lamentos, onde se 
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concentra os traidores em quatro giros: a Caína para aqueles que atentaram contra o próprio 

sangue, seu nome tem origem no personagem bíblico Caim, que matou Abel por causa da inveja. 

A Antenora no segundo giro, para os que traíram contra a pátria ou partido político, o nome tem 

origem em Antenor, o príncipe Troiano que traiu seus pais ao manter uma correspondência 

secreta com os gregos, a Toloméia o terceiro giro onde ficam os traidores dos amigos e 

comensais. E ao quarto e último giro chegam a Judeca, para aqueles que atraiçoaram os seus 

chefes e bem feitores e permanecem embutidos e imobilizados no gelo, exceto Judas, Brutos e 

Cássius, que são torturados somente por Lúcifer. No Cócito estão imersos os traidores de acordo 

com a gravidade de seu pecado e do giro ao qual pertence, e é na Judeca em que se encontra 

Lúcifer. Aqui são reservados aos traidores de seus bem-feitores, eles sofrem intensamente devido 

à proximidade de Lúcifer e por estarem submersos totalmente no gelo e conscientes para a 

eternidade. O nome tem sua origem em Judas Iscariotes o traidor de Jesus Cristo, a justiça 

infernal tem respeito a: “deve ser observado que há três aspectos das coisas que devem ser 

evitados nos modos: a malícia, a incontinência e a bestialidade” 
16

. A traição recebe a justa 

punição máxima nas profundezas mais intensas do inferno e Judas, traidor e vendedor de Cristo e 

também um traidor de César encontra-se na boca central de Lúcifer, a traição de Cristo não foi 

descoberta por todo mundo, logo, o rosto de Judas esta oculta, ele foi um dos discípulos de Jesus 

Cristo mais conhecido, mas por tê-lo traído ao vendê-lo aos fariseus por trinta moedas de prata. 

Depois de sua traição, caiu em desespero e suicidou-se
17

. E Brutos e Cassius traidores de César 

nas suas bocas laterais, já que o papa, que originalmente nada mais era que o vigário de César, 

tornou-se seu inimigo, e usurpou a capital do seu império e a autoridade suprema.  

 Segundo a formação do inferno esse é o pior dos crimes, o da traição, é o mal planejado 

e executado contra uma pessoa indefesa que assim se encontra por se sentir segura diante do 

agressor do qual confia. Aqui o representante da traição é Lúcifer que traiu a Deus, o próprio 

Lúcifer se encontra no centro da terra, onde tortura eternamente os traidores humanos. O lago 

das lamentações fica no centro da terra e é formado pelas suas lágrimas e pelos rios do inferno 

que nele deságuam seu sangue. Ao centro encontra-se o anjo mais formoso, ruminando desde a 

eternidade o seu desconsolo. Condenado a incapacidade de amar, não pode modificar a sua 

condenação, e por esse amor desceu do gigantesco e poderoso trono para a sua solidão e orgulho. 

A partir daí, para diferentes povos e culturas o inferno passou a ser o lugar de condenação e da 

pena a ser cumprida. E o cristão não deve e não pode amar em Satã a rebeldia, o mal e o pecado, 

mas deve e pode amar nele a criatura mais horrivelmente infeliz de toda a Criação e talvez o 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

8 

 

nosso amor possa ajudá-lo a se salvar. 

Lúcifer era o portador da luz, o anjo que ocupava o cargo da mais alta confiança, a 

palavra anjo vem do grego άγγελοσ, que significa mensageiro. Os anjos são os intermediários 

entre o humano e o Divino. A equivalência de Lúcifer a mensageiro de Deus, tendo nascido 

desses rigores. O Diabo uma emanação de Deus, é o amigo consolador dos homens. Os anjos 

foram criados para nos persuadir da existência de Deus. Lúcifer a Estrela da Manhã, a excelência 

do Criador, em que Deus concentrou todas as suas expectativas, pois era o chefe supremo dos 

anjos a todo tempo e lugar, antes de sua queda, que dividiu para sempre a sociedade dos 

mediadores. Afastado das graças do Criador, os demônios ainda são tão anjos quanto os seus 

irmãos celestiais. Mensageiros de vocação e ofício cumprem com disciplina as ordens do chefe, 

mantendo certo equilíbrio entre o Céu e o Inferno.  

Criaturas do amor – ao qual não renunciaram, antes foram expulsos dele em 

função de uma fidelidade mal compreendida, passaram a sofrer 

interminavelmente a excepcionalidade de seu destino: serem o objeto de nosso 

horror e alarme, como única recompensa pela aposta que fizeram, quando entre 

a deidade e a criatura escolheram o partido dos homens 
18

.  

Foi por amor ao homem a causa de sua queda. Diferenças de comportamento não existem 

entre os mensageiros e suas relações com a divindade e com os homens, embora existam em 

relação aos fins entre os anjos decaídos e os que permanecem na glória. Os seus números são 

equivalentes, e talvez pudessem ser similar aos dos homens. O drama celeste se conserva em 

equilíbrio, na incumbência do livre-arbítrio humano, podendo inclinar-se por um dos 

adversários.  E que se rebelando, Lúcifer traiu a Deus e por isto foi expulso do céu, vindo a cair 

na terra. Na sua queda ele afundou na superfície e somente parou quando chegou ao centro da 

terra, sob a qual passou a reinar. O centro da terra, o centro de gravidade é onde mora Lúcifer. O 

ódio do Diabo não é somente por prescindir do Criador, da sua Soberania, mas sim, da sua 

dependência eterna mesmo depois de expulso. O Demônio, ainda é Príncipe, restando algum 

poder, domínio, isso deve exclusivamente a vontade de Deus, que igualmente lhe confiou um 

reino e uma missão. E sendo ele incapaz de gratidão, incita ao assassinato, que é a destruição 

violenta de uma criatura de Deus, sendo o suicídio planejado pelo Diabo, mas executado pelo 

homem. “O Diabo é o credor rancoroso e vingativo, que se serve dos homens nas suas tentativas 

de lesar e ferir Aquele a Quem, apesar da sua condenação, tudo deve, exceto o seu ódio 

implacável” 
19

. O Diabo tem um resíduo de potencia e ciência, participa do ser, mas que fica 

entre Deus e o homem. Concedido por Deus, ele possui a liberdade e a usou de modo indevido, 

mas Deus não pode impedi-lo no momento de sua escolha, não pode opor-se a sua livre decisão 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

9 

 

de rebelar-se. “Nesse instante o querer de Lúcifer prevaleceu sobre o poderio e sobre o amor do 

Pai” 
20

. 

O Diabo é a dor de Deus. Na medida em que amou Satã até o extremo de fazer 

dele a mais bela e luminosa de suas criaturas e na medida em que, apesar disso - 

ao haver-lhe dotado de livre arbítrio -, não pode impedir sua queda, Deus 

passou a sofrer por seu anjo imediatamente depois de tê-lo condenado. 

Desterrado da relação de puro amor que havia presidido sua criação e sua vida 

na glória, o Diabo foi condenado precisamente ao mais atroz dos castigos: o da 

incapacidade de amar. Mas o próprio Deus, que não pode deixar de condenar 

Lúcifer, não pode nem poderá nunca odiá-lo: condenado por sua vez à tortura de 

amar sem ser correspondido, espera na eternidade a epifania de seu amor, o 

momento em que a criatura deporá as armas e regressará ao seio do Pai para 

restabelecer a harmonia do universo 
21

.   
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