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Aos meus parceiros de oração.

“No princípio era aquele que é a Palavra...
Aquele que é a Palavra tornou-se carne
e viveu entre nós.”
(João 1:1-14)

P r i m e i r a s pa l av r a s
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Seres espirituais povoam as histórias bíblicas. Anjos cantam, demônios contaminam,
hospedeiros celestes lutam, os duendes de Satã
invadem. Ao ignorar os exércitos de Deus e de
Satã, você ignora o coração da Bíblia. Desde
quando Eva foi tentada pela serpente no Éden,
sabemos que há mais neste mundo do que os
olhos podem ver.
Sabemos menos do que desejamos sobre
esses seres. Qual a sua aparência, o seu número,
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as suas estratégias e os seus planos? Nós podemos
apenas imaginar.
Neste livro, eu fiz apenas isto. Impulsionado pela mensagem de David Lambert, eu tentei
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imaginar o conﬂito espiritual em torno da chegada de Cristo. Certamente havia mais. Se Satã
pudesse receber Cristo em seu nascimento, não
teria havido Cristo na cruz. E você não acha que
ele tentou?
Eu também. O conﬂito era, sem dúvida,
muito maior e mais dramático do que qualquer
coisa que possamos imaginar. Mas de uma coisa
nós podemos ter certeza: sabemos quem venceu.
Porque sabemos que ele veio.
Eu oro para que esta nova publicação de
A história de um anjo impulsione você a se lembrar
do grande poder e do grande amor de Deus.

A h i s t ó r i a d e um an j o

Agradeço a Allen Arnold e ao WestBow
Team por manter o livro em circulação.
Tenha uma agradável leitura!
MaX Lucado

San Antonio, Texas – 2004
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Gabriel.
O som da voz do meu Rei foi suficiente
para impulsionar meu coração. Larguei meu posto
na entrada e me dirigi à sala do trono. À minha esquerda estava a mesa onde ficava o Livro da Vida.
À minha frente estava o trono de Deus Todopoderoso. Entrei no círculo da luz incessante,
cruzei minhas asas na minha frente para cobrir
meu rosto e me ajoelhei diante dele.
— Sim, meu Senhor?
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— Você tem servido bem ao reino. Você é
um nobre mensageiro. Nunca vacilou em serviço.
Nunca lhe faltou prudência.
Curvei minha cabeça, me aquecendo
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naquelas palavras.
— Tudo o que o Senhor pedir, eu farei por
mil vezes, meu Rei — prometi.
— Disto não tenho dúvidas, caro mensageiro — sua voz simulou uma solenidade que
eu nunca o havia ouvido usar. — Mas seu maior
trabalho espera diante de você. Sua próxima designação é levar um presente à Terra. Observe.
Levantei meus olhos para ver um colar —
um frasco transparente em uma corrente de ouro
— oscilando em sua mão estendida.
Meu Pai falou com determinação:

A h i s t ó r i a d e um an j o

— Apesar de vazio, este frasco em breve
irá conter meu maior presente. Coloque-o em
seu pescoço.
Estava prestes a pegá-lo quando uma voz
irritante me interrompeu.
— E que tesouro irá você enviar à Terra
desta vez?
Minhas costas se tensionaram àquele tom
insolente, e meu estômago embrulhou diante do
odor súbito. Tal odor pútrido só poderia vir de
um único ser.

Empunhei minha
espada e me virei para
lutar com Lúcifer.
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A mão do Pai em meu ombro me parou.
— Não se preocupe, Gabriel. Ele não fará
mal algum.
Dei um passo para trás e encarei o inimigo
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de Deus. Ele estava completamente coberto. Uma
batina negra pendia sobre sua carcaça esquelética,
escondendo seu corpo e seus braços e encapuzando
seu rosto. Os pés, protuberantes abaixo do manto,
tinham três dedos e garras. A pele de suas mãos se
assemelhava à de uma cobra. Garras se estendiam
de seus dedos. Ele puxou o capuz de forma a esconder mais o seu rosto, tentando assim proteger-se da
luz, mas a claridade ainda o feria. Em busca de alívio, ele se virou para mim e eu captei o vislumbre
de uma face cadavérica escondida no capelo.
— O que você está olhando, Gabriel? —
ele zombou. — Está feliz por me ver?

