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Introdução

As pessoas que caminharam com Deus, cujas vidas 
estão registradas na Bíblia Sagrada, enfrentaram 
inúmeras lutas. Lidaram com a corrupção de seus 

próprios corações, colocaram-se ao lado de Deus em opo-
sição à degradação da cultura e, por fim, resistiram ao mal 
com fé e na dependência do Espírito Santo. Elas foram 
confirmadas no amor e temor de Deus e venceram. Jesus é o 
mais perfeito modelo desse tipo de vida e as biografias dos 
santos confirmam que é possível assumir esse discipulado 
de Jesus (cf. Hb 11.1—13.8).

Eugene Peterson descreve o quadro da luta cristã:

Somos escolhidos independentemente do curso débil 
e incerto das circunstâncias para participarmos de algo 
importante que Deus está realizando.

E o que Deus está realizando? Ele está salvando, 
está resgatando, abençoando, provendo, julgando, 
curando, esclarecendo. Há uma verdadeira batalha 
espiritual em curso. Há uma intensa batalha moral. 
Há maldade, crueldade, infelicidade e enfermidades. 
Há superstição e ignorância, brutalidade e dor. Deus 
guerreia contínua e energicamente contra tudo isso. 
Ele é a favor da vida e contra a morte, coloca-se ao 
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lado do amor e opõe-se ao ódio, favorece a esperança 
e combate o desespero. Deus é a favor do céu e contra 
o inferno. Não existe zona neutra no Universo. Cada 
centímetro quadrado é área de contestação.

Por muito tempo os cristãos costumavam chamar 
uns aos outros de “santos”. Todos eles eram santos, 
independentemente de sua conduta, fosse ela boa 
ou má. Ou da muita ou pouca experiência que pos-
suíam. A palavra santo não se referia à qualidade ou 
virtude de seus atos, mas ao tipo de vida para o qual 
foram escolhidos, ou seja, a vida no campo de batalha. 
Também não era um título outorgado após um feito 
espetacular, mas era uma marca indicando em que 
lado eles estavam.1

É útil conhecer a realidade e implicações da luta cristã.
Comecei a esboçar este material em 1996. Em 2005, 

organizei o texto, reagindo a uma apostila que recebi de 
um amigo. Havia nela uma proposta de curso sobre bata-
lha espiritual. Os participantes crentes deviam fazer um 
inventário de antigas práticas mágicas e confessar pecados 
cometidos antes da conversão. Coisas como ingerir bebidas 
alcoólicas, doces consagrados a ídolos e outras particula-
ridades tinham de ser listadas e, em seguida, aqueles cris-
tãos deveriam “quebrar as maldições” decorrentes de tais 
atos. Um discípulo de Cristo, dizia a apostila, podia estar 

1  PETERSON, Eugene H. Corra Com os Cavalos: Para Quem Busca Uma Vida 
de Excelência. São Paulo: Ultimato; Textus, 2003, p. 46-47. Grifo do autor.
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debaixo de opressão demoníaca decorrente de feitiçaria 
praticada por seus pais ou avós ou mesmo por alguém de 
sua família ou ambiente de trabalho. Apesar de a obra do 
Redentor ser suficiente para a salvação, diziam, era preciso 
submeter-se a todas aquelas “mandingas” pseudocristãs a 
fim de experimentar a santificação.

Nada daquilo era novidade. Eu mergulhei em práticas 
semelhantes no início da década de 1990. Participei de con-
gressos de guerra espiritual, recebi orações de profetisas 
“ungidas”, preenchi inventários e “quebrei maldições”. Se eu 
não amarrasse os demônios ou decretasse bênçãos, as coisas 
da fé “não aconteciam” (era o que me diziam e eu assumia 
como verdade). Por fim, esgotei-me sob a pressão de uma 
religiosidade que dependia de mim para tudo. Apesar dos 
rituais, jejuns e consagrações, o pecado surgiu com toda 
força, quase me destruindo completamente.

Então, um pastor me aconselhou a ler a Confissão de Fé 
e os Catecismos de Westminster. Por mera consideração,  
iniciei a leitura cético e orgulhoso, pois considerava-me 
um conhecedor das “profundezas” da guerra espiritual. Li 
cada capítulo da Confissão conferindo as passagens bíblicas 
e, finalmente, fui pacificado pelo desfrute do evangelho. 
Desde então, esforço-me para ajudar, dentro de minhas 
possibilidades, os que buscam (inutilmente) paz, liberdade 
e santidade nos recursos fracos e distorcidos do ensino po-
pular sobre guerra espiritual. É por isso que senti repulsa ao 
ler aquela apostila, enviada por meu amigo, e fui motivado 
a organizar e expandir minhas anotações sobre o assunto.
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Em abril de 2005, escrevi e lecionei um curso sobre a 
luta cristã para os líderes de células da Bethel Presbyterian 
Church, em Marlborough, Massachussets. Acrescentei bi-
bliografia e alterei a ordem das seções e capítulos em uma 
nova edição do curso, ministrada na Igreja Presbiteriana 
Central do Gama, DF. Em 2011, adaptei o material para uso 
em classes da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana 
de São José do Rio Preto, SP (IPB Rio Preto). De lá para 
cá, li outras obras, revisei exercícios, alterei a ordem de 
capítulos e seções e organizei citações e notas de rodapé. 
Por fim, resumi o texto a fim de usá-lo em palestras, no 
Acampamento 2022 da IPB Rio Preto.

Meu objetivo neste estudo é ajudar você a descobrir 
alguns ensinos da Palavra de Deus, relativos à nossa vitória 
em Cristo. Eles são dedicados a todos aqueles que, como 
afirmou John Owen, “pranteiam em secreto por todas 
as abominações que são encontradas entre e sobre eles 
que professam o evangelho, e que estão sob a direção do 
Capitão da sua salvação, lutando e resistindo ao poder 
das tentações”.2

Pr. Misael Batista do Nascimento. 
Acampamento da IPB Rio Preto. 

25 de fevereiro de 2022.

2  OWEN, John. Vencendo a Tentação. São Paulo: Novo Século, 2003, p. 12.



CAPÍTULO 1

O que aparece no 
palco e o que se 
esconde atrás dele
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Os cristãos antigos entendiam que a realidade é 
composta por coisas visíveis e invisíveis e o que 
chamamos “vida” transcorre no entrelaçamento 

de ambas. Como lemos em Colossenses:

Este [Jesus Cristo] é a imagem do Deus invisível, o pri-
mogênito de toda a criação; pois, nele, foram criadas 
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e 
as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer 
principados, quer potestades. Tudo foi criado por 
meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. 
Nele, tudo subsiste (Cl 1.15-17).

Notemos algo semelhante em Hebreus:

Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convic-
ção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos 
obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos 
que foi o universo formado pela palavra de Deus, de 
maneira que o visível veio a existir das coisas que não 
aparecem (Hb 11.1-3).

Uma parte do cristianismo ocidental, por sua vez, dei-
xou-se afetar pelo Naturalismo, negando os milagres e 
desconsiderando os textos bíblicos que tratam da luta cristã.

1.1. As crônicas de Frank Peretti

Na segunda metade da década de 1980, Frank E. Peretti es-
creveu Este Mundo Tenebroso,3 um romance sobre os embates 

3  PERETTI, Frank. E. Este Mundo Tenebroso. Parte 1. São Paulo: Vida, 1997.
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espirituais de um grupo de cristãos na cidadezinha fictícia 
de Ashton. Peretti chamou a atenção para o entrelaçamento 
das coisas visíveis e invisíveis.

O livro de Peretti foi erroneamente recebido por alguns 
como uma “Teologia Sistemática”. Alguns cristãos, ao inter-
pretarem suas experiências espirituais, consultavam Este 
Mundo Tenebroso ao invés da Bíblia. A situação tornou-se 
mais complicada quando outros autores publicaram obras 
populares, mas repletas de erros doutrinários.

De fato, muitas ideias sobre a ação angélica ou diabólica, 
popularizadas em livros e filmes, não têm qualquer base 
bíblica. O alerta de Sturz é correto e necessário:

Muitas das ideias de hoje surgem de tentativas medie-
vais de compreender a existência e o lugar dos anjos. 
Mas o retrato que fizeram desses seres sobrenaturais 
sofreu todo tipo de influências culturais e ideológicas, 
que distorcem o entendimento bíblico da natureza e 
propósito deles.

Outras ideias têm sido agregadas por religiões 
não cristãs. Elas não derivam das Escrituras, mas de 
religiões pagãs e da mitologia, e fazem referência 
aos mesmos fenômenos que na Bíblia são chamados 
anjos, tenham estes caráter bom ou demoníaco. As-
sim, termos como “poderes”, “mana”, “silfos”, “fadas”, 
“espíritos familiares” ou até “deuses” fazem referência 
ao mundo sobrenatural dos espíritos de que a Bíblia 
fala. Entretanto, essas ideias não podem ser auto-
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maticamente transferidas para o estudo dos anjos 
e demônios, uma vez que trazem consigo conceitos 
peculiares que as respaldam.

Por esse motivo, a doutrina cristã acerca dos 
seres espirituais, sua natureza e atividade, deve ser 
baseada só nas Escrituras.4

A resposta ortodoxa foi um ataque a Peretti, que não 
escreveu como teólogo e sim, como autor de ficção. Por 
exemplo, ele descreveu dramaticamente a aparência dos 
seres malignos, a fim de aguçar o leitor. Isso não é aceitável 
em um texto teológico ou doutrinário, mas cabível em lite-
ratura de ficção. A defesa da ortodoxia nem sempre soube 
perceber a diferença. Pior, aproximou-se de desclassificar a 
ideia de uma obra maligna sistemática contrária aos crentes.

Por conta disso, alguns confundiram fidelidade à sã 
doutrina com desconsideração ou descrença na realidade da 
luta cristã. Desde então, pessoas que têm experiências reais 
com as coisas invisíveis correm o risco de serem rotuladas 
como fanáticas ou desequilibradas. Assume-se uma Bíblia 
em retalhos que produz cristãos também fragmentados.

1.2. Os bastidores espirituais e a luta cristã

Em que sentido as coisas visíveis e invisíveis do Universo 
se entrelaçam? Vejamos alguns exemplos. As Escrituras 
Sagradas nos informam que Davi administrou duras con-
sequências porque realizou um ato administrativo — no 

4  STURZ, Richard J. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2012, p. 226.
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caso, um censo em Israel — instigado por Satanás (1Cr 
21.1,7,14). A resposta a uma oração de Daniel demorou três 
semanas devido a um embate entre o arcanjo Miguel e um 
ser espiritual denominado “príncipe do reino da Pérsia” 
(Dn 10.10-13).

Nosso Senhor Jesus Cristo lidou com a tentação diabó-
lica e com espíritos imundos (Lc 4.1-13; Mc 1.21-28). Paulo 
expulsou o demônio de uma menina em Filipos e foi im-
pedido por Satanás de visitar os crentes de Tessalônica (At 
16.16-18; 1Ts 2.18). Em outro lugar, logo após falar sobre a 
luta contra seres espirituais, o apóstolo pede orações por 
seu testemunho do evangelho (Ef 6.10-20). Tanto Pedro 
quanto Tiago destacaram a importância de resistirmos ao 
diabo (Tg 4.7; 1Pe 5.8). Judas falou sobre seres espirituais 
trancados com “algemas eternas” porque “não guardaram 
o seu estado original” (Jd 6) e João mencionou a derrocada 
final de Satanás, no emocionante quadro da consumação 
(Ap 20.10).

Por outro lado, são dignas de nota as menções de anjos 
interagindo com os servos de Deus, bem como socorrendo-os. 
De acordo com Calvino:

Os anjos são despenseiros e ministradores da divina 
beneficência para conosco. E por isso a Escritura in-
dica que eles montam guarda por nossa segurança, 
assumem nossa defesa, dirigem nossos caminhos, 
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exercem solicitude para que não nos aconteça algo 
de adverso.5

E ainda:

É certo que os espíritos carecem de forma. E, todavia, 
em razão da limitada medida de nosso entendimento, 
a Escritura, sob o nome de querubins e serafins, não 
em vão nos pinta anjos alados, para que não tenhamos 
dúvida de que sempre haverão de estar presentes para, 
com incrível celeridade, trazer-nos auxílio, tão logo as 
circunstâncias o exijam, como se, com a costumeira 
velocidade, voasse para nós como um relâmpago 
despedido do céu.6

O anjo Gabriel revelou maravilhas divinas a Daniel e 
Maria (Dn 9.20-22; Lc 1.26-38). Um anjo do Senhor con-
fortou e guiou José, desde a concepção de Jesus, até a 
mudança da Sagrada Família para Nazaré (Mt 1.20-23; 
2.13,19,22). Anjos serviram a Cristo no deserto e, na agonia 
do Getsêmani, um anjo o confortou (Mt 4.11; Lc 22.43). O 
apóstolo Pedro foi liberto da prisão por um anjo e Paulo 
recebeu uma mensagem de esperança por meio de um 
anjo que o visitou durante a noite (At 12.6-11; 27.23-24). 

5  CALVINO, João. As Institutas: Edição Clássica. 2ª ed. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2006, I.xiv.6 [p. 163]. Logos Software.
6  CALVINO, As Institutas, I.xiv.8 [p. 165].
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De fato “a Bíblia menciona anjos mais de 250 vezes, sendo 
mais da metade das ocorrências no Novo Testamento”.7

Resumindo, há uma relação entre a vida humana 
cotidiana e os bastidores espirituais. Muito do que vemos 
é influenciado pelo que não vemos. A realidade palpável 
é influenciada tanto por Deus e seus anjos quanto pelo 
diabo e seus demônios.

É claro que temos que atentar para a possibilidade 
de superestimar a influência dos anjos e demônios, a 
ponto de conferir a estes aquilo que deve ser cominado 
à providência divina (cf. cap. 5). Como alertou Hodge, 
“não devemos considerar os anjos como interpostos entre 
nós e Deus, ou atribuir-lhes os efeitos que a Bíblia por 
toda a parte confere à agência providencial de Deus”.8

Nesta época em que a cultura “vacila entre a perspectiva 
estritamente naturalista, de causa e efeito, de leis da natu-
reza e a predileção por astrologia, magia e o oculto”,9 nós 
não devemos acolher o texto de Peretti ou qualquer outro 
livro atual como bússolas doutrinárias. Nossa única regra 
de fé e prática é a Bíblia. No entanto, dizer isso equivale 
a acolher a cosmologia10 do Antigo e Novo Testamentos, 
admitindo a luta cristã.

7  CULVER, Robert D. Teologia Sistemática Bíblica e Histórica. São Paulo: 
Shedd Publicações, 2012, p. 234.
8  HODGE, Charles. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2001, p. 475. 
Logos Software.
9  CULVER, op. cit., p. 244.
10  Cosmologia é a área de estudos da Filosofia e Astronomia que aborda tan-
to a origem quanto a estrutura do Universo. Cf. “Cosmologia”. In: HOUAISS, 
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O desafio é assumir isso sem perder o equilíbrio das 
Escrituras, pois somente o equilíbrio doutrinário assegura 
estabilização espiritual e mental. Há erro na ênfase exa-
gerada e no desprezo aos dados bíblicos. Deus reprova o 
fanático que procura anjos e demônios em cada esquina, 
bem como o indiferente que se diz cristão, mas pratica 
a cartilha da secularização. Como afirmou um servo de 
Deus ao meditar sobre os “cavalos e carros de fogo, em 
redor de Eliseu” (2Rs 6.15-17):

Os protetores sobrenaturais de Eliseu não eram carros 
de guerra da antiguidade nem peças de artilharia do 
século 20. Eles eram, e são, reais, entretanto, mais reais 
que qualquer objeto percebido pela sensação natural. 
Sabemos que os anjos de Deus estão aí. Eles estão aí 
para nós. Portanto, “fixemos os olhos, não naquilo que 
se vê, mas no que não se vê”.11

Como lidar com a luta cristã de modo sadio e agradá-
vel a Deus? Aprenderemos isso nos próximos capítulos.

Reflexão

A vida cotidiana nos empurra para a preocupação com 
as coisas imediatas, ligadas ao nosso sustento e posicio-
namento econômico e social. Sugados pelo visível, nós 
desconsideramos ou nos esquecemos do invisível.

Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. (Org.). Dicionário Eletrônico Houaiss da Lín-
gua Portuguesa. Versão 1.0. Editora Objetiva Ltda., 2009. CD-ROM.
11  CULVER, op. cit. loc. cit. Grifos do autor.



 A LUTA CRISTÃ | 13 

A fé é “o firme fundamento das coisas que se esperam e 
a prova das coisas que se não veem” (Hb 11.1 — ARC). Consi-
derando que “nossa cultura costuma assumir uma posição 
superior quando alguém fala de anjos com seriedade”,12 
entender que a vida extrapola a matéria e que o cotidiano 
é afetado por Deus e os seres espirituais pode parecer an-
tiquado. Para os cristãos bíblicos, significa simplesmente 
viver pela fé.

CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

Ao fim do encontro, peça a Deus que ajude você a com-
preender a realidade de acordo com a revelação bíblica. E 
que tal conhecimento lhe fortaleça para a luta cristã.

12  STURZ, op. cit., p. 223.





CAPÍTULO 2

O que é a luta cristã
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O que é a luta cristã? A luta cristã consiste em prosse-
guir caminhando com Deus neste mundo, apesar 
das dificuldades impostas pelo pecado.

O verbo “prosseguir” situa a luta cristã no quinto ponto 
do Calvinismo, popularmente conhecido como doutrina da 
perseverança dos santos.13 Os crentes em Cristo caminharão 
com Deus neste mundo até o fim de suas vidas. O substan-
tivo “dificuldades” informa que, ao andar com Deus nesta 
vida, deparamo-nos com embaraços. A tentativa de transpor 
estes obstáculos configura a luta cristã. A caminhada do 
discipulado cristão consiste em ouvir e obedecer à voz de 
Deus, lutando até vencer, como sugere o poeta:

Eis que ouvimos tua voz a animar os que andam sós 
E, em ti sempre confiados, vão, por ti, sempre a lutar 
Nesta vida tormentosa, qual fragor do vasto mar.14

Por fim, notemos que os estorvos à caminhada são 
impostos pelo pecado, aqui entendido de modo amplo, 
consignando nossos erros individuais, cada desobediência 
nossa à vontade revelada de Deus, e o estado decaído da 
Natureza, em razão da Queda, o modo como nossas inclina-

13  A articulação doutrinária dos cinco pontos do Calvinismo surgiu no séc. 
17, nos documentos redigidos pelo Sínodo de Dort. A doutrina da salvação, 
organizada nos Cânones de Dort, é resumida no acróstico TULIP: Total de-
pravação; Uma eleição incondicional; Limitada expiação (expiação defini-
da); Irresistível chamado e Perseverança dos santos; cf. SÍNODO DE DORT. 
Os Cânones de Dort. 3ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2016. Edição do Kindle.
14  GONÇALVES, R. “Hino A Voz de Deus, 162”. In: MARRA, Cláudio. (Org.). 
Novo Cântico. 16ª ed. reimp. 2015. São Paulo: Cultura Cristã, 2013, p. 126.
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ções, bem como as coisas (crenças, cultura e circunstâncias), 
pessoas e seres espirituais circundantes nos pressionam 
na direção oposta a Deus.

2.1. Uma oposição absoluta e irreconciliável

A luta cristã existe por conta de uma oposição absoluta e 
irreconciliável, entre Deus com tudo o que lhe concerne 
(os anjos de Deus, a criação de Deus e os eleitos de Deus) 
e Satanás com tudo o que lhe concerne (os demônios, sua 
linhagem e sua rebelião impenitente contra Deus).

Sei que esta ideia pode parecer maniqueísta, mas o fato 
é que quanto mais eu estudo as Escrituras, mais entendo 
que se trata de um conceito biblicamente exato. Caso você 
não saiba o que é Maniqueísmo, não se preocupe. Eu retor-
narei a este assunto no cap. 5. Por ora, basta entender que 
os maniqueístas sustentavam que Bem e Mal, luz e trevas, 
são forças não apenas opostas, mas de igual poder. Isso 
contraria a Bíblia. De acordo com as Escrituras, somente 
Deus é criador todo-poderoso. Satanás é criatura limitada, 
ou seja, ele não é onipotente nem onipresente (não pode 
estar em todos os lugares ao mesmo tempo) e opera sob o 
domínio de Deus. Não há duas forças iguais, lutando entre 
si pelo domínio do Universo. Deus domina sobre todas as 
coisas visíveis e invisíveis.

Ao dizer que há uma oposição entre Deus e o diabo eu 
não estou ensinando que o diabo luta contra Deus desde a 
eternidade passada. Repetindo, o diabo é criatura de Deus 
(Cl 1.16). Houve um tempo em que todos os anjos de Deus 
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o serviam e adoravam, sem sinal de rebelião (Jó 38.6-7). 
Satanás e os anjos decaídos foram criados sem pecado. 
Como quaisquer outras criaturas, eles dependem do decreto 
providencial de Deus para existir e operar. Uma vez que 
Deus é santo e o diabo é um pecador rebelde, cabe a Deus 
julgar e condenar Satanás ao castigo eterno (Mt 25.41; Ap 
20.10). O diabo jamais se arrependerá; não haverá recon-
ciliação entre ele e Deus. É nesse sentido que a oposição 
entre Deus e o diabo é absoluta e irreconciliável.

A expressão “tudo o que lhe concerne” indica que a 
oposição entre Deus e o diabo abrange todas as coisas liga-
das a eles. Não há possibilidade de acordo ou combinação 
entre Deus e os demônios, ou Deus e a linhagem do diabo 
(os homens impenitentes; cf. Sl 15.4), ou Deus e os siste-
mas de crenças, valores e práticas incitadas pelo diabo. É 
impossível a conciliação entre o diabo e os anjos santos de 
Deus, ou entre o diabo e a boa criação de Deus, ou entre o 
diabo e os eleitos de Deus (figura 1).

Deus
O que lhe concerne

Os anjos de Deus,
a criação de Deus e

os eleitos de Deus

O que lhe concerne
Os demônios,
sua linhagem e
sua rebelião impenitente

O diaboOposição
absoluta e

irreconciliável

Figura 1. Oposição absoluta e irreconciliável entre Deus 
e o diabo.

Vejamos como a rebelião do diabo é efetivada.
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2.2. Algumas ações rebeldes e impenitentes do 
diabo contra Deus

Ainda que, antes da consumação, a influência do diabo seja 
limitada por Deus, não podemos deixar de considerar o que 
a Bíblia revela sobre as atividades deste inimigo perverso. 
“Portanto, isto tem Satanás por si mesmo e por sua própria 
malignidade: Ele se opõe a Deus com vil paixão e delibe-
rado intento. Em virtude dessa depravação, é ele incitado 
à tentativa dessas coisas que julga serem especialmente 
contrárias a Deus”.15

“Diabo” quer dizer “acusador” ou “caluniador”. Ou-
tra designação comum, “Satanás”, significa “opositor” ou 
“adversário” (1Rs 11.14,23; 1Pe 5.8). Estes e outros títulos16 
apontam para suas atividades, caráter e intenções. Tanto 
o diabo quanto os demônios são “inimigos de todo o bem 

15  CALVINO, As Institutas, I.xiv.17 [p. 172].
16  Eis alguns: “Maligno” e “inimigo” (Mt 13.19,25); “homicida” (Jo 8.44); “se-
dutor” (Ap 20.10); “Belzebu” ou “maioral dos demônios” (Mc 3.22); “Belial” 
(literalmente “sem valor”; traduzido na ARA como “Maligno” em 2Co 6.15) 
e “príncipe” deste mundo (Jo 12.31). Cf. os verbetes “diabo” e “Satanás” em 
YOUNGBLOOD, Ronald F. (Org.). Dicionário Ilustrado da Bíblia. São Paulo: 
Vida Nova, 2004, p. 413-414; 1307-1309. MULHOLLAND, Dewey M. Marcos: 
Introdução e Comentário. 1ª ed. reimp. 2008. São Paulo: Vida Nova, 1999, p. 
73 (Série Cultura Bíblica), esclarece que Belzebu “lembra o deus de Ecrom 
do AT (2Rs 1.2). É o nome cananita do ‘príncipe dos demônios’. Esse nome 
pode significar ‘deus do estrume’ ou ‘senhor da casa’ (que parece combinar 
bem com o v. 27). Em todo caso, é o nome alternativo para Satanás”. Como 
veremos no cap. 3, a alcunha “Lúcifer”, baseada em Isaías 14.12, não deve 
ser aplicada ao diabo.
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e dos fiéis”,17 ou seja, este inimigo nos ataca pessoalmente 
e com todo tipo de “ciladas” (Ef 6.11-12).18

Primeiramente, ele ataca a mente com sugestões en-
ganosas de pecado. O que é dito acerca dos anjos se aplica, 
com as devidas adaptações, ao diabo e seus demônios:

Os anjos [...] também agem sobre a mente dos homens. 
Eles têm acesso à nossa mente e podem influenciá-
-la [...]. Não agem mediante a operação direta que 
é prerrogativa peculiar de Deus e seu Espírito, mas 
pela sugestão [...] e pela condução do pensamento e 
do sentimento, de maneira muito semelhante à ação 
de um homem sobre outro.19

O diabo não conhece nossos pensamentos, mas ele é 
perito em persuasão. A serpente sugeriu desobediência 
ao primeiro casal (Gn 3.1-4). Esta ação diabólica na men-
te é chamada de engano. Eva, “sendo enganada, caiu em 
transgressão” (1Tm 2.14). O anticristo agirá “segundo a 
eficácia de Satanás” e incitará “todo engano de injustiça aos 
que perecem” (2Ts 1.9-10; cf. Dn 11.23). O pecado é sempre 
vinculado a engano (Pv 12.5; Jr 8.5; At 13.8-10; Ef 4.22; Hb 
3.13; cf. 1Co 6.9; 15.33; Gl 6.7; Ef 5.6). O diabo engana socie-

17  “Segunda Confissão Helvética, 17”. In: BEEKE, Joel R.; FERGUSON, 
Sinclair B. (Org.). Harmonia das Confissões Reformadas. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2006, p. 184.
18  “Ciladas” (em Ef 6.11) traduz methodeia, os “esquemas” cuidadosamente 
montados para a subjugação do cristão. O vocábulo palē, traduzido como 
“luta” (Ef 6.12), descreve um embate pessoal, corpo a corpo.
19  HODGE, op. cit., p. 477.
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dades, culturas e nações. Sua influência sobre as mentes 
individuais é multiplicada, de modo que ele é o “sedutor 
de todo o mundo” (Ap 12.9). Por meio de seus agentes ele 
obtém apoio de intelectuais, artistas, detentores de alto 
poder econômico e governantes (Ap 13.7-8; 18.9,11,22,24). 
Como constata Culver:

[...] Satanás deseja que os seres humanos — sejam 
eles rudes e primitivos, sejam refinados e sofisticados 
— adorem a qualquer criatura, em vez de ao criador; 
que sigam sua própria vontade até a morte e o inferno, 
em vez de seguir a vontade de Deus até a vida eterna. 
Para esse fim, Satanás não é tanto um rufião quanto 
um “anjo de luz”, operando tanto em dignas cortes de 
justiça, câmaras legislativas, universidades e escolas 
de arte — até mesmo em seminários teológicos e con-
ferências de igrejas — quanto em bares, prostíbulos 
e pontos de droga (2Co 11.14[-15])!20

Em segundo lugar, depois de incitar ao pecado, o diabo 
acusa o crente que pecou. Se ele não pode mais fazer isso 
diante do trono de Deus, como nos tempos de Jó e Zacarias 
(veja mais sobre isso no cap. 4), ele fala à mente do cristão, 
levando-o a consumir-se por “excessiva tristeza” e estabele-
cendo uma espiral de autodegradação (2Co 2.7,11; figura 2).

É realizando estas duas primeiras atividades que ele 
“anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém 

20  CULVER, op. cit., p. 257.
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para devorar” (1Pe 5.8).

Tentação

PECADO

Acusação

AUTODEGRADAÇÃO

Tudo de novo

Figura 2: A espiral de autodegradação incitada pelo diabo na 
consciência do crente: O texto em negrito mostra a ação 
diabólica; o texto em MAIÚSCULAS-ITÁLICO, a reação 
humana.

Em terceiro lugar, o diabo impõe obstáculos ao serviço 
cristão. Ele pode tentar atrasar, desanimar e impedir o 
progresso do evangelho (cf. At 13.6-12). Não é sem razão 
que ele é citado em quatro das sete cartas às igrejas da 
Ásia, instigando perseguição aos crentes de Esmirna (Ap 
2.9-10), provocando a morte de Antipas em Pérgamo (Ap 
2.13); inspirando falsa profecia e imoralidade na igreja 
de Tiatira (Ap 2.20-21,24) e manifestando sua incômoda 
presença em Filadélfia (Ap 3.9). Longe de ensinar nova 
doutrina, o Apocalipse retoma o que é visto em Atos e nas 
epístolas: Satanás combate a igreja atuando dentro das 
fileiras da própria igreja. Ele corrompe a igreja motivando-a 
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a substituir o evangelho bíblico por superstições e tradições 
humanas (1Tm 4.1-5; Gl 1.8). Como lemos na Confissão de Fé:

V. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas 
à mistura e ao erro;[10] algumas têm-se degenerado 
a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim 
sinagogas de Satanás;[11] não obstante, haverá sempre 
sobre a Terra uma Igreja para adorar a Deus segundo a 
vontade dele mesmo.[12] Referências bíblicas: [10]1Co 1.2; 
13.12; Mt 13.24-30,47; [11]Rm 11.20-22; Ap 2.9; [12]Mt 16.18.21

Em quarto lugar, o diabo ataca os pastores e líderes da 
igreja. No AT ele atacou Jó, líder espiritual de sua família e 
comunidade (Jó 1.1-5), em seguida Davi, o rei que recebera 
a promessa messiânica de Israel (1Cr 17.14), depois, Josué 
(Jesua), o sumo-sacerdote incumbido da obra de restaura-
ção do culto em Judá (Ed 3.2). No NT ele tentou perturbar a 
caminhada do Senhor Jesus Cristo (e.g., Mt 4.1-11; Jo 13.2,27), 
confundiu o raciocínio de Pedro (Mt 16.22-23) e pediu per-
missão a Cristo para “peneirar” aquele apóstolo (Lc 22.31). 
Buscou, ainda, embaraçar o trabalho de Paulo em Filipos 
(At 16.17-18) e desacreditar o mesmo apóstolo junto aos 
crentes de Corinto (2Co 10.10; 11.3-6,12-15). Satanás sabe 
que ferindo o pastor, as ovelhas do rebanho ficam dispersas 
(Mt 26.31). Daí seu interesse especial em desestabilizar e 
envergonhar a liderança cristã.

21  ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Confissão de Fé, XXV.V”. In: BÍ-
BLIA DE ESTUDO HERANÇA REFORMADA. [BEHR]. São Paulo; Barueri: 
Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do Brasil, 2018, p. 2014.
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Por fim, o diabo semeia divisões incitando oposições 
desnecessárias, amarguras e intrigas (Rm 16.17-20; 2Tm 
2.24-26; Tg 3.14-16; cf. Ef 4.25—5.2).

Pensemos nas primeiras implicações disso para a luta.

2.3. A prática da santidade, o serviço inteligente 
no mundo e a oração

O entendimento desta oposição irredutível é vital para a 
prática da santidade e o serviço inteligente do cristão e da 
Igreja no mundo.

Em textos sobre o cumprimento da missão ou serviço 
cristão no mundo, eu percebo que nem todos os autores 
atentam para o fato de que as distorções encontradas em 
pessoas e na cultura não decorrem apenas de preconceitos 
ou protocolos de ódio e opressão, ou de motivos sociais ou 
econômicos, mas também da ação pessoal do diabo e dos 
demônios. Um seguidor de Cristo que queira glorificar a 
Deus na arte, por exemplo, deve não apenas estudar o que a 
Bíblia ensina sobre Beleza, mas preparar-se para lidar com 
a Feiura inerente à confrontação com as Trevas.

Quanto à presente época (era, aiōn) e mundo (cosmo, 
kosmos) Satanás é seu deus (2Co 4.4); ele dita seus 
princípios e estratégias (Ef 2.1-2) e o mundo jaz sob 
seu domínio (1Jo 5.19), pois ele é “o sedutor de todo o 
mundo” (Ap 12.9).22

22  CULVER, op. cit., p. 256.
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Uma vez que isso é assim, ao andar com Deus neste 
mundo, nós estamos sujeitos a embates com o inimigo 
de nossas almas e seus agentes. Destarte, dependemos de 
Deus em oração, repetindo diariamente a súplica “e não 
nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal” (Mt 
6.13). Esta petição refere-se ao “mal” vinculado à tentação 
e às atividades do Maligno ou Tentador.

Nesse caso, ao longo das eras, somos especificamente 
ensinados por Jesus e pelos catequistas da Igreja [...] a orar 
por libertação do diabo. A oração, com o uso dos meios de 
graça, provê diariamente vitória sobre “o mundo, a carne 
e o diabo”.23

Lloyd-Jones considera o dito de Jesus referindo-se ao 
mal em geral e à atividade diabólica.24 Outro estudioso 
relaciona esta súplica com uma “oração da noite judaica 
muito antiga”, sugerindo que para os ouvintes originais, 
o ensino do Senhor equivalia a um pedido de proteção da 
apostasia engendrada por Satanás.25

Trocando em miúdos, o cristão caminha com Deus 
neste mundo, apesar das dificuldades impostas pelo pecado. 
Ele faz isso certo da existência de uma oposição absoluta 

23  Ibid., p. 258. Esta leitura é corroborada por HENDRIKSEN, William. 
Mateus. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2010, v. 1, p. 416-417. (Comentário 
do Novo Testamento). Logos Software; e ainda STOTT, John R. W. A Men-
sagem do Sermão do Monte. 3ª ed. São Paulo: ABU Editora, 1985, p. 154-155. (A 
Bíblia Fala Hoje).
24  LLOYD-JONES, Martyn. Estudos no Sermão do Monte. 2ª ed. São José dos 
Campos: Fiel, 2017, p. 521-522. Logos Software.
25  JEREMIAS, J. O Pai Nosso: A Oração do Senhor. São Paulo: Paulinas, 1976, p. 51.
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e irreconciliável entre Deus e tudo o que lhe concerne e 
Satanás e tudo o que lhe concerne. A consciência desse 
estado de coisas torna o cristão mais inteligente, realista e 
atento na prática da santidade e serviço a Deus no mundo.

Reflexão

A luta cristã não requer conhecimento de hierarquias 
ou estratégias demoníacas, nem treinamento especial em 
métodos ou técnicas de “guerra espiritual”.

Os crentes antigos e simples diziam que “o trem aten-
ta”. Nós vivemos esta luta sabendo que existe um “trem 
que atenta”. Andamos com Deus no discipulado cristão, 
dependentes do Senhor em oração, a serviço dele em um 
mundo marcado pela Queda e influenciado pelo diabo.

CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

Ao fim do encontro, ore para que as verdades da Escri-
tura, expostas neste capítulo, sejam esclarecidas e aplicadas 
pelo Espírito Santo ao seu coração.



CAPÍTULO 3
Quando a luta cristã 
começou e quando 
terminará
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H istoricamente, a luta cristã teve início na Queda e 
terá fim na consumação. A luta termina para cada 
crente na ocasião de sua glorificação e cessará em 

todo o cosmos, na consumação gloriosa do reino de Deus.
Qual é a origem da luta cristã? A Bíblia não nos infor-

ma quando e como o diabo se tornou mau, muito menos 
como os anjos decaídos se tornaram demônios. Como 
afirma Turretini:

Inquire-se sem qualquer propósito como os anjos 
puderam pecar. É evidente, à luz da Escritura, que 
pecaram, e a razão nos persuade de que poderiam 
cair em pecado, visto que foram criados passíveis de 
cair. Inquire-se ainda, sem qualquer propósito, sobre 
o tempo de sua queda: se permaneceram íntegros por 
algum tempo ou caíram no início da criação (como 
pensam alguns dentre os escolásticos). A Escritura 
mantém silêncio sobre esse ponto. Em geral, apenas isto 
é evidente: Sua queda precedeu a queda do homem.26

Outra ideia popular (e incorreta) do início do século 
passado é sugerida por Chafer — a queda de Satanás ocorreu 
no intervalo entre os dois primeiros versículos do livro de 
Gênesis: “A revelação relativa a Satanás começa com esse 
período sem data entre a criação perfeita dos céus e da 
terra (Gn 1.1) e o julgamento desolador que terminou esse 

26  TURRETINI, François. Compêndio de Teologia Apologética. São Paulo: Cul-
tura Cristã, 2011, v. 1, p. 747.
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período, quando a terra tornou-se o “sem forma e vazia” 
(Gn 1.2; Is 24.1; Jr 4.23-26)”.27 Esta leitura é curiosa, mas 
Gênesis 1.1—2.3 revela simplesmente que houve progres-
são na obra de criação e as passagens de Isaías e Jeremias, 
citadas por Chafer, se referem ao caos decorrente do juízo 
divino na História. Afirmar mais do que isso é forçar as 
evidências bíblicas.

3.1. Uma tentativa de explicação em Isaías 14 e 
Ezequiel 28

Alguns intérpretes explicam a questão baseados em Isaías 
14.12-15 e Ezequiel 28.11-19. Ao que parece Jerônimo, Tertu-
liano e Gregório o Grande entenderam que tais passagens 
se referiam ao diabo.28

Confiramos a passagem de Isaías:

Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! 
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as 
nações! Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; 
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono 
e no monte da congregação me assentarei, nas ex-
tremidades do Norte; subirei acima das mais altas 
nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, 

27  CHAFER, L. S. Satan. New York: Gospel Publishing House, 1909, p. 10-11.
28  Cf. RIDDERBOS, J. Isaías: Introdução e Comentário. 2ª ed. reimp. 2008. 
São Paulo: Vida Nova, 1995, p. 148. (Série Cultura Bíblica); cf. NÄGELSBA-
CH, Carl Wilhelm Eduard. The Prophet Isaiah: Theologically And Homiletically 
Expounded. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2008, p. 187.
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serás precipitado para o reino dos mortos, no mais 
profundo do abismo (Is 14.12-15).

Eis o que consta na passagem de Ezequiel:

Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do 
homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro 
e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da 
perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no 
Éden, jardim de Deus; de todas as pedras preciosas 
te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, 
o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda; 
de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos; 
no dia em que foste criado, foram eles preparados. 
Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci; 
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das 
pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, 
desde o dia em que foste criado até que se achou 
iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, 
se encheu o teu interior de violência, e pecaste; pelo 
que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te 
farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho 
das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua 
formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do 
teu resplendor; lancei-te por terra, diante dos reis te 
pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas 
iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste 
os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um 
fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a 
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terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos 
os que te conhecem entre os povos estão espantados 
de ti; vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás 
(Ez 28.11-19).

O fato é que em nenhum lugar do NT estes textos são 
citados referindo-se ao diabo. No entanto, três coisas con-
tribuíram para configurar o entendimento popular sobre 
a origem de Satanás:

1. Os vocábulos e expressões usados pelos profetas: 
“Queda do céu” e “estrela da manhã” por Isaías, e 
“Éden” e “querubim” por Ezequiel.

2. A provável ligação do oráculo de Ezequiel com os 
capítulos iniciais de Gênesis, entendida como des-
crição da perfeição primordial de um querubim que 
desejou exaltar-se acima do criador.

3. A leitura dos dois textos conjugada com Lucas 10.18, 
que reporta a queda de Satanás.

O melhor é entender a palavra de Isaías como um hino 
de triunfo sobre a queda de Babilônia.29 Oswalt pontua que 
“essa passagem está discutindo o orgulho humano, o qual, 

29  A profecia pode se referir à Assíria, uma vez que “desde o tempo de 
Tiglate-Pileser III (c. 729 a.C.), os reis assírios se autoproclamavam ‘o rei 
da Babilônia’ porque a Babilônia estava entre suas possessões”; BÍBLIA 
DE ESTUDO DE GENEBRA. 2ª ed. revista e ampliada. São Paulo; Barueri: 
Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do Brasil, 2009, notas 13.1 Babilônia, p. 
901 e 14.4 motejo, p. 902. Outros intérpretes consideram este dito como 
referindo-se à Babilônia; cf. RIDDERBOS, op. cit., p. 148-149; NÄGELS-
BACH, op. cit., p. 173-174.
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embora por certo seja monumental, é ainda humano, e não 
angélico. [...] Isaías insiste no ponto de que fazer Deus à 
nossa imagem é a grande loucura da humanidade”.30 Em 
Isaías 12.12-23, temos uma canção fúnebre destacando glória 
seguida de desolação. “Queda do céu” pode ser entendida 
como uma metáfora para a derrocada imperial. A proposta 
de alcançar o céu era típica de Babel ou Babilônia.31 Isso 
é colocado em relevo pelos verbos utilizados na profecia:

Os verbos marcam movimento ascendente: Escalarei, 
levantarei o trono, sentar-me-ei, igualar-me-ei; também 
todos os predicativos ou circunstâncias acumulam 
exaltações até o último possível. O orgulho humano 
realiza sua própria apoteose; e não só aspira ele a ser 
como Deus (Gn 3.5), mas também se declara igual ao 
Deus supremo.32

A tradução do texto hebraico de Isaías para o latim fo-
mentou engano e superstição. “Estrela da manhã” e “filho 
da alva” traduzem hêlēl bēn šǎ’ḥǎr, um apontamento para o 
planeta Vênus, também chamado de estrela d’alva (o objeto 
noturno mais brilhante depois da lua). Esta é a maneira 

30  OSWALT, John. Isaías. São Paulo: Cultura Cristã, 2011, v. 1, p. 393,394. 
(Comentário do Antigo Testamento).
31  KIDNER, Derek. “Isaías”. In: CARSON, D. A. et al. (Org.). Comentário 
Bíblico Vida Nova. São Paulo: Vida Nova, 2009, p. 971.
32  SCHÖKEL, L. Alonso; DIAZ, J. L. Sicre. Profetas I. São Paulo: Paulinas, 
1988, p. 181. (Grande Comentário Bíblico). Na ARA lemos “subirei”, “exal-
tarei o meu trono”, “me assentarei” (v. 13) e “subirei acima”, “serei seme-
lhante” (v. 14).
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encontrada por Isaías para dizer que o rei da Babilônia se 
considerava glorioso, mas cairia fragorosamente. Como 
lemos em uma tradução contemporânea: “Como caiu do céu 
a estrela do dia, que surgia cedo de manhã!”33 Ao produzir 
a Vulgata (versão latina da Bíblia), Jerônimo traduziu hê·lēl 
como lux-ferus, “portador da luz” ou “Lúcifer”. A partir de 
então, popularizou-se que Lúcifer é o nome do diabo. Daí 
a tradução de Antonio Figueiredo, de 1885: “como cahiste 
do ceo, ó Lucifer, tu que ao ponto do dia parecias tão bri-
lhante?” Identificar essa “estrela da manhã” com Satanás é 
improcedente, uma vez que, em Apocalipse 22.16, o título é 
aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Kidner considera a ligação 
deste cântico com a revolta de Satanás “uma conjectura 
precária”.34 Para Calvino, a aplicação da profecia de Isaías 
ao diabo erra pela desatenção ao contexto:

A exposição desta passagem, que alguns têm dado, 
como referente a Satanás, surgiu da ignorância, pois 
o contexto mostra claramente que estas declarações 
devem ser compreendidas em referência ao rei dos 
babilônios. Mas quando passagens da Escritura são 
tomadas ao acaso e nenhuma atenção é dada ao 
contexto, erros desse tipo surgem frequentemente. No 
entanto, foi um exemplo de ignorância muito bruto 
imaginar que Lúcifer era o rei dos demônios e que o 

33  LOURENÇO, Frederico. Bíblia. Volume III. Antigo Testamento: Os Livros 
Proféticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, posição 6522 de 22108. 
Edição do Kindle.
34  KIDNER, op. cit., p. 971.
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profeta lhe deu este nome. Como essas invenções não 
têm qualquer probabilidade, vamos considerá-las 
fábulas inúteis.35

Quanto a Ezequiel 28.11-19, outra elegia fúnebre, descre-
ve o juízo de Deus sobre o rei de Tiro, cuja queda seria tão 
drástica “como uma expulsão do paraíso”.36 Neste discurso 
“as metáforas são livremente combinadas, alteradas e adap-
tadas segundo a conveniência da linguagem da profecia”.37 
Estamos diante de uma representação figurada do orgulho 
que termina em desastre.

Fazendo com que o rei de Tiro represente o papel do 
homem primordial, a sua figura histórica é exaltada 
com dimensões fantásticas; ao mesmo tempo, a sua 
pessoa histórica desaparece a fim de representar sim-
plesmente o papel que outros muitos reis assumem 
e hão de assumir.38

Daniel Block afirma que “uma figura histórica (o rei de 
Tiro) perverteu aquilo que era seu por dom divino em um 
motivo de arrogância”.39

35  CALVINO, João. Commentary On the Book of the Prophet Isaiah. Belling-
ham, WA: Logos Bible Software, 2010, p. 442. Tradução nossa.
36  MCGREGOR, L. John. “Ezequiel”. In: CARSON, D. A. et al., op. cit., p. 1106.
37  MCGREGOR, op. cit., loc. cit.
38  SCHÖKEL, L. Alonso; DIAZ, J. L. Sicre. Profetas II. São Paulo: Paulinas, 
1991, p. 812. (Grande Comentário Bíblico).
39  BLOCK, Daniel I. O Livro de Ezequiel. São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 
2, p. 101. (Comentários do Antigo Testamento). Logos Software.
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Resumindo, Isaías e Ezequiel pintam com cores vívidas 
a destruição iminente dos reis da Babilônia e da cidade-es-
tado Tiro. Guiados pelo Espírito Santo, eles proclamam que 
os inimigos do povo de Deus serão aniquilados e expostos a 
vexame, apesar de seu aparente poder e evidente empáfia.

É claro que podemos ligar a soberba daqueles reis ao 
diabo (1Tm 3.6). É possível ainda enxergar na queda da Ba-
bilônia uma vitória de Deus sobre o mal identificado com 
Satanás, como lemos em Apocalipse 17—19. Como sugerem 
dois estudiosos, “desaparece o nome da Babilônia como 
realidade histórica ficando apenas como denominação da 
cidade inimiga de Deus; uma semente da serpente termina 
ali”.40 Apesar disso, precisamos admitir que Isaías 14 e Eze-
quiel 28 não contêm informações sobre a queda do diabo.

3.2. A origem da luta cristã em Gênesis 3.14-15

A serpente está intimamente ligada ao evento da Queda, 
que por sua vez, resultou na depravação total (Gn 3.1). Por 
meio de argumento mentiroso, ela seduziu o primeiro casal 
a escolher o caminho da morte (Gn 2.15-17; 3.4-5). Porque 
o diabo é o Tentador e o pecado por ele engendrado traz 
morte, nosso Redentor o denominou homicida e mentiroso 
“desde o princípio” (Jo 8.44; cf. Mt 4.3; 1Ts 3.5).

Em Gênesis, Deus prenunciou o evangelho logo após 
o ato de desobediência humana:

40  SCHÖKEL; DIAZ, 1988, p. 182.
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Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que 
isso fizeste, maldita és entre todos os animais do-
mésticos e o és entre todos os animais selváticos; 
rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos 
os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mu-
lher, entre a tua descendência e o seu descendente. 
Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar 
(Gn 3.14-15).

A serpente foi responsabilizada por induzir o homem 
ao pecado, tendo sido não apenas amaldiçoada, mas as 
palavras do v. 14, “comerás pó todos os dias da tua vida”, 
também apontam para sua “humilhação abjeta (Sl 44.25; 
72.9) e derrota total (Is 25.12; Mq 7.17)”,41 cujos detalhes são 
fornecidos em seguida. A profecia sinaliza a vinda de Jesus 
Cristo que, mesmo ferido, destruirá a serpente (v. 15; cf. Gl 
4.4-7). A sentença “porei inimizade” (v. 15) indica antago-
nismo pessoal e intenso. Na primeira tentação a serpente 
golpeou a humanidade a fim de cooptá-la para si, mas os 
seres humanos não serão totalmente feitos descendência 
dela. Deus não apenas estabeleceu uma incompatibilidade 
radical e perene entre a serpente e Cristo, mas assegurou 
a existência e continuidade dos “descendentes da mulher” 
(cf. Ap 12.17), ou seja, o povo de Deus que, unido a Cristo 
por graça mediante a fé, desfrutará da vitória do Redentor 
contra a serpente.

41  WALTKE, Bruce K.; FREDERICKS, Cathi J. Gênesis. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2010, p. 110. (Comentários do Antigo Testamento). Logos Software.
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Em outras palavras, Deus instituiu uma antítese ou 
conflito irreconciliável,42 a partir do qual se desdobra a 
luta cristã (tabela 1).

Ação da serpente para  
destruir o homem

Ação de Deus para redimir o 
homem e destruir a serpente

Deus estabeleceu inimizade: De um lado, a serpente e sua linhagem; 
de outro, a mulher e seu descendente (Cristo) e o restante de sua 

descendência (a Igreja)

Tabela 1. O estabelecimento histórico da antítese 
que precede a luta cristã.

Olhemos para a segunda coluna, na primeira linha 
da tabela. A História pode e deve ser entendida como a 
ação de Deus para redimir o homem e destruir a serpente. 
Gênesis 3.16—Apocalipse 22.21 devem ser lidos tendo esta 
ação como pano de fundo.

O apóstolo Paulo discorre sobre a consumação da obra 
de Cristo nos seguintes termos:

E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao 
Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, 
bem como toda potestade e poder. Porque convém 
que ele reine até que haja posto todos os inimigos 
debaixo dos pés (1Co 15.24–25).

42  VAN GRONINGEN, Gerard. Criação e Consumação. 2ª ed. São Paulo: Cul-
tura Cristã, 2017, v. 1, p. 154.
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A entrega do reino a Deus Pai exige a destruição de 
“todo principado, bem como toda potestade e poder” (v. 
24) e cabe a Cristo colocar “todos os inimigos debaixo dos 
pés” (v. 25). A ideia de destruição, aplicada a Satanás, não 
equivale a aniquilamento e sim à eliminação de seu poder 
de influência e impedimento definitivo de suas atividades 
malignas e destrutivas. O vocábulo grego traduzido como 
“destruído” em 1Coríntios 15.24 (katargeō), tem o sentido 
de “invalidar” ou “condenar à inatividade”. Em Mateus 
10.28, nosso Senhor utiliza “destruir” (apollymi), no senti-
do de aplicação de castigo eterno”.43 Tanto Jesus quanto o 
apóstolo Paulo, se referem à realização final da promessa 
de Gênesis 3.14-15. O autor da epístola aos Hebreus procede 
de modo semelhante. No capítulo 2, ele diz primeiramente 
que Jesus cumpre a profecia de Salmos 8.4-6 (ele é o “filho do 
homem” coroado de “glória” e “honra”). Depois, reconhece 
que as coisas à nossa volta ainda não estão visivelmente 
subordinadas a Cristo (Hb 2.8). Isso, porém, não deve nos 
desanimar porque o Redentor veio ao mundo para destruir 
“aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo” (Hb 
2.14; cf. 1Jo 3.8). Novamente, referências a Gênesis 3.14-15. 
Tudo isso converge para a seguinte verdade: A luta cristã, 
iniciada historicamente na Queda, cessará em todo o cos-
mos na consumação, quando Jesus colocar todas as coisas 
sob seus pés e entregar o reino ao Pai, “para que Deus seja 
tudo em todos” (1Co 15.28).

43  HENDRIKSEN, op. cit., p. 581-582.
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Ademais, a luta termina para cada crente, na ocasião de 
sua glorificação, como lemos em Apocalipse 14.13: “Então, 
ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados 
os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o 
Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas 
obras os acompanham”. Isso combina com o que cantamos 
no Hino 186:

Oh! Pensai nos amigos no céu, 
Que venceram a luta afinal, 
E nos cantos que sempre ressoam 
Na harmonia do lar eternal.44

Coloquemos isso em perspectiva: Satanás e tudo o que 
lhe concerne são inimigos de Deus. As inclinações peca-
minosas do homem refletem a desobediência de Satanás 
e, portanto, constituem “inimizade contra Deus” (Rm 8.7). 
Tudo isso tem de ser não apenas domado, mas esmagado 
pelo Redentor. A santificação que deflui da salvação tem 
por objetivo não apenas controlar, mas destruir a obra da 
serpente em nós.

Reflexão

A luta cristã teve início e terá fim. As dificuldades atuais 
desta luta são passageiras.

44  HANTEINGTON, W. C.; SILVA, L. F. C. da. “Hino O Lar do Céu, 186”. In: 
MARRA, op. cit., p. 144.
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CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

Ao fim do encontro, peça a Deus que lhe conceda fé e 
disposição para continuar firme na luta cristã, certo de que 
a vitória derradeira chegará.



CAPÍTULO 4

Nosso envolvimento na 
luta cristã
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Outros textos da Bíblia que sugerem a luta cristã 
são Marcos 3.27 e Apocalipse 12.7-12; 20.1-3. Tanto 
Marcos 3, quanto Apocalipse 20 informam sobre 

a amarração de Satanás. Apocalipse 12 lança luz sobre os 
efeitos cósmicos da redenção.

4.1. A amarração do valente

Satanás, sua influência sobre seres humanos e seus agentes 
recebem atenção significativa nos primeiros capítulos do 
Evangelho de Marcos; eles são mencionados sete vezes em 
nove capítulos.45 Considerando que este Evangelho possui 
16 capítulos, os agentes e forças das trevas são mencionados 
em 43,75% deles.

Marcos sublinha que o reino de Satanás é forçado a 
recuar pela pessoa e obra de Jesus Cristo. A instalação do 
reino de Deus abala o reino de Satanás. Jesus Cristo é a 
figura central do Evangelho de Marcos. Satanás é o inimigo 
sempre derrotado.

45  Isso é assim desde Marcos 1: no batismo de Jesus (Mc 1.12); na sinagoga 
de Cafarnaum (Mc 1.21-28); na porta da casa de Simão Pedro (Mc 1.32-34) e 
nas viagens do Senhor nas imediações de Cafarnaum (Mc 1.39). Em Mar-
cos 3, Jesus expulsa demônios que se prostram diante dele (Mc 3.11-12). Em 
seguida, chama seus discípulos para que, dentre outras coisas, exerçam “a 
autoridade de expelir demônios” (Mc 3.15). Em Marcos 3.22, Jesus é acusa-
do de estar “possesso de um espírito imundo”. Há uma referência à obra de 
Satanás em Marcos 4.15 e um relato impressionante sobre um homem da 
região de Gerasa, possuído por muitos demônios, em Marcos 5.1-20. De-
pois, os discípulos, em duplas, expulsam demônios em Marcos 6.7-13. Em 
Marcos 7.24-30, Jesus liberta uma menina “possessa de espírito imundo”, 
filha de uma mulher estrangeira (siro-fenícia). Por fim, em Marcos 9.14-29, 
ele liberta um jovem oprimido por um “espírito mudo e surdo”.
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A palavra de Jesus em Marcos 3.27, “ninguém pode en-
trar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem pri-
meiro amarrá-lo; e só então lhe saqueará a casa”, significa 
que Jesus é o poderoso que amarrou o “valente”. Isso consta 
depois da cogitação acusadora dos escribas de Jerusalém: 
“Ele está possesso de Belzebu. E: É pelo maioral dos demô-
nios que expele os demônios” (Mc 3.22).

Os escribas tentaram explicar a razão de Jesus expul-
sar tantos espíritos imundos. A reunião na sinagoga de 
Cafarnaum parecia estar em perfeita ordem, até que Jesus 
entrou no lugar e um endemoninhado bradou: “Que temos 
nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem 
sei quem és: o Santo de Deus!” (Mc 1.24). Em Cafarnaum 
e proximidades, Jesus libertou muitos oprimidos por Sa-
tanás (Mc 1.32-34,39). Ocorreram, ainda, episódios esqui-
sitos à beira-mar: “os espíritos imundos, quando o viam, 
prostravam-se diante dele e exclamavam Tu és o Filho de 
Deus!” (Mc 3.11). E “Jesus lhes advertia severamente que o 
não expusessem à publicidade” (Mc 3.12). Como explicar 
isso? Para os pretensos sábios de Jerusalém, Jesus era um 
agente infiltrado de Belzebu (Mc 3.22,30). Ao teimar em 
rejeitar a divindade de Jesus e a obra do Espírito realizada 
por ele, aqueles escribas pecaram contra o Espírito Santo 
(Mc 3.28-29).

Em Marcos 3.27, Jesus revelou que estava entrando “na 
casa do valente para roubar-lhe os bens”. Para isso, Jesus 
o amarrou. O verbo traduzido por “amarrá-lo” (deō) pode 
ser entendido como “prender com cadeias”.
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O ensino do Segundo Evangelho é simples: Jesus triun-
fou sobre Satanás no deserto; o reino de Deus está chegando 
(Mc 1.13,15). Jesus veio vencendo e para vencer. Ele entrou 
“na casa do valente” e o subjugou (Mc 3.27). Penetrou no 
domínio do inimigo sem ser convidado, impingindo-lhe 
“uma derrota preliminar”.46 Seus exorcismos são incursões 
“para dentro do domínio de Satanás”, revelando sua “vitória” 
sobre aquele “reino”.47 Nesses termos, “‘amarrar’ o valente 
significa que Jesus conseguiu derrotar Satanás, de forma 
que seu poder foi rompido, e ele não tem mais autorida-
de para reinar”.48 Kirschner nos ajuda a compreender que 
Marcos 3.27 não é mandamento ou instrução aos discípulos, 
sobre como exorcizar um demônio.49 Pelo contrário, “era no 
paganismo que ocorria a ideia de ‘amarrar’ demônios. Esse 
fato é testemunhado por muitas referências nos chamados 
Papiros Mágicos Gregos (PGM), além de escritos judaicos 
não-bíblicos”.50

Não é sem razão que, após a ressurreição, Jesus afirmou: 
“Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra” (Mt 28.18). 
O reino prometido no AT foi inaugurado. Jesus é o Rei que 
cumpre a palavra dita a Davi e a visão dada a Daniel (2Sm 
7.12-16; Dn 7.13-14). A humanidade estava sob o jugo de um 
46  MULHOLLAND, op. cit., p. 73.
47  KIRSCHNER, Estevan F. “Amarrando o Valente: A Interpretação de 
Marcos 3.27 em Seu Contexto Original”. In: PIERATT, Alan B. (Org.). Cha-
mado Para Servir: Ensaios em Homenagem a Russel P. Shedd. São Paulo: Vida 
Nova, 1994, p. 48.
48  MULHOLLAND, op. cit., p. 74.
49  KIRSCHNER, op. cit., p. 46.
50  Ibid., p. 47.
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“valente” (ischyros; “forte”; “poderoso”). Jesus é mais forte. 
Satanás é poderoso, mas Jesus Cristo é todo-poderoso, como 
cantamos:

Sempre vencendo, mui vitorioso, 
Cristo Jesus, o Senhor! 
É soberano, chefe bendito, 
em tudo ele é vencedor!51

A mesma doutrina é afirmada pelo autor de Apocalipse:

Então, vi descer do céu um anjo; tinha na mão a cha-
ve do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o 
dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e 
o prendeu [deō, o mesmo termo usado em Marcos 
3.27] por mil anos; lançou-o no abismo, fechou-o e 
pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as 
nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é 
necessário que ele seja solto pouco tempo (Ap 20.1-3).

Em Apocalipse 20.1-3, a doutrina é a mesma. O poder 
satânico foi contido por um tempo que somente Deus co-
nhece (“mil anos”). A contenção da obra de Satanás começou 
no ministério de Jesus na Galileia.

4.2. Os efeitos cósmicos da redenção

Apesar dos diferentes pontos de vista quanto aos capítulos 

51  CROSBY, F. J.; GINSBURG, S. L. “Hino Sempre Vencendo, 49”. In: MAR-
RA, op. cit., p. 44.
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12 e 13 de Apocalipse, a maioria dos estudiosos concorda que 
neles é sublinhado um conflito. Nas palavras de Matthew 
Henry, “aqui vemos aquela profecia inicial notavelmente 
cumprida em que Deus disse que poria inimizade entre a 
semente da mulher e a semente da serpente (Gn 3.15)”.52

De um lado, são mostrados Deus e o que lhe concerne, 
a “mulher”; o “filho” que governará as nações; “Miguel e os 
seus anjos” e, por fim, “nossos irmãos”, também chama-
dos de “os restantes” da descendência da mulher, os que 
“guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de 
Jesus”. No outro lado estão o dragão e o que lhe concerne, 
seus “anjos”, as “bestas” que emergem do mar e da terra e 
o mundo cooptado por elas.

Olhemos para alguns detalhes de Apocalipse 12.7-12:

Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram 
contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus 
anjos; todavia, não prevaleceram; nem mais se achou 
no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, 
a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o 
sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, 
e, com ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz do 
céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o 
reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois 

52  HENRY, Matthew. Comentário Bíblico Novo Testamento: Atos a Apocalipse 
— Edição Completa. 1ª ed. 2ª impressão. Rio de Janeiro: Casa Publicadora 
das Assembleias de Deus, 2010, p. 991.
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foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo 
que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus.

Eles, pois, o venceram por causa do sangue do 
Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que 
deram e, mesmo em face da morte, não amaram a 
própria vida.

Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles ha-
bitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até 
vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco 
tempo lhe resta.

O Apocalipse entrelaça tempos (os fatos relatados no 
capítulo 12 não estão em ordem cronológica) e dimensões 
(coisas visíveis e invisíveis). Os v. 7-9 mencionam uma 
guerra no céu. “Miguel e os seus anjos” arremetem contra 
o “dragão e seus anjos” (v. 7). O resultado é o banimento 
do diabo e seus anjos para a terra (v. 4,8-9,12). A vitória de 
Miguel faz ressoar a nota da vinda da salvação, poder e reino 
de Deus e a autoridade de Cristo (v. 10), ou seja, retoma 
Gênesis 3.14-15. Isso afeta a Igreja, uma vez que o inimigo 
vencido é “o acusador” diuturno dos irmãos (v. 10). Estes, 
porém, são incluídos na vitória do Cordeiro por causa de 
seu “sangue”, que os torna capazes de proferir uma “palavra 
do testemunho”, ou seja, ensinar e proclamar o evangelho53 
e dispor-se para o martírio (v. 11). Eles sabem que a vida 

53  KISTEMAKER, Simon. Apocalipse. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014, 
p. 475. (Comentário do Novo Testamento). Logos Software.
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na terra é marcada pela presença degradante e oposição 
contínua do diabo (v. 9,12,17).

Concordo com Swete quando afirma que “é vão tentar 
apreender a natureza do fato espiritual que essas visões 
simbolizam à medida que pertencem à ordem celestial”.54 
Como adverte Calvino, “lembremo-nos de que devemos 
guardar-nos, seja de curiosidade exagerada em perqui-
rir, seja de excessiva ousadia em falar”.55 Mesmo assim, 
é possível afirmar, com base em Apocalipse 12.7-12, que 
Jesus Cristo venceu por nós.

Eis o que pode ser dito com segurança: No AT Satanás 
está na presença de Deus, fazendo insinuações sobre a 
integridade de Jó ou postado “à mão direita do Anjo do 
SenhoR”, opondo-se ao sumo sacerdote Josué (Jó 1.6-11; 
2.1-5; Zc 3.1). O NT nos informa a novidade. De acordo com 
Hebreus 9.23, as “coisas celestiais” foram “purificadas” 
pelo sangue de Cristo. Isso nos faz questionar por que o 
santuário celestial precisava de purificação. O céu tinha de 
ser “purificado” da presença de Satanás, que lá comparecia 
para acusar os crentes. Apocalipse 12.7-12 revela que o céu 
foi purificado, ou seja, o diabo foi expulso de lá.

Os 24 anciãos, as quatro criaturas viventes e todos os 
anjos vivenciaram as intrusões de Satanás que agora 
chegaram ao fim. Assim, nem os céus nem os santos 

54  SWETE, H. B. The Apocalypse of John. The Greek Text with Notes and Indices. 
New York: Macmillan, 1907, p. 154, apud CULVER, op. cit., p. 254.
55  CALVINO, As Institutas, I.xiv.8 [p. 165].
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que habitam lá ouvirão novamente as acusações di-
famatórias de Satanás. Por meio da vitória de Cristo, 
o próprio céu foi purificado.56

Em outro lugar (Cl 2.15), lemos que Jesus “despojou” 
(desapossou; saqueou) “os principados e as potestades” e 
“publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na 
cruz”. E ficamos a considerar que, historicamente, na cruz, 
Jesus foi exposto como “desprezado” e “rejeitado” (Is 53.3). 
Do ponto de vista humano, a morte de Cristo consignou 
humilhação (Fp 2.8). De que maneira a morte do Reden-
tor na cruz humilhou Satanás, expondo os principados e 
potestades ao desprezo? Apocalipse 12.7-12 mostra que a 
consumação da redenção desbancou o dragão e seus anjos 
de seu lugar no céu. Eles foram expelidos do céu por Miguel 
e os anjos de Deus, expostos ao desprezo cósmico, porque o 
sangue de Jesus foi aspergido no santuário celestial (cf. Hb 
9.22-23). A humilhação de Jesus na morte de cruz, diante 
dos homens, na História, assegurou o despojamento de 
Satanás, na meta-história.

Após efetivar a purificação, Jesus Cristo “assentou-se 
à direita da Majestade, nas alturas” (Hb 1.3). Os inimigos 
começaram a ser postos “sob os pés” do poderoso Redentor 
(cf. At 2.34-36; Ef 1.20-21; Cl 3.1). No céu, Jesus socorre os 
crentes como advogado e sumo sacerdote (Rm 8.34; 1Jo 
2.1-2; Hb 4.14-16).

56  KISTEMAKER, op. cit., p. 475.
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Nesta leitura de Apocalipse 12.7-12, eu discordo da po-
sição de Boros, ratificada por Sturz, de que “o diabo e os 
anjos decaídos vivem no mesmo ‘lugar’ que os anjos e os 
santos, mantêm relações uns com os outros e possuem 
o direito de falar com o próprio Deus”.57 Eu me alinho a 
Kistemaker, quando comenta Apocalipse 12.10.

Quando Jesus subiu ao trono com plena autori-
dade para governar, Satanás foi expulso do céu. A 
frase o acusador de nossos irmãos caracteriza a ativi-
dade do diabo na presença de Deus [...]. Essa ati-
vidade chegou agora ao fim, porque Jesus é o in-
tercessor em favor dos santos, e esse fato impede 
qualquer pessoa de apresentar acusação contra eles 
(Rm 8.33-34).58

É com base nisso que podemos exultar como o apóstolo, 
em Romanos 8.33-34:

Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É 
Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo 
Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual 
está à direita de Deus e também intercede por nós.

Resumindo, Apocalipse 12 revela uma guerra no céu 
e celebração pela obra consumada de Cristo. O Redentor 

57  BOROS, L. Angels and Men. Londres: Search, 1977, p. 83, apud STURZ, 
op. cit., p. 235.
58  KISTEMAKER, op. cit., p. 473.
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viveu e morreu, venceu a morte e foi recebido no céu com 
grande festa (Sl 24.7-10). Em sua exaltação ele “levou cativo 
o cativeiro e concedeu dons aos homens” (Ef 4.8). Por meio 
da morte de Jesus na cruz, Satanás e seus demônios foram 
expulsos do céu, despojados e expostos ao ridículo (Cl 2.15).

Jesus Cristo fez tudo isso para obedecer e agradar a 
Deus Pai (Jo 4.34; 6.38). Usando a terminologia paulina, 
ele completou a redenção para glória de Deus (1Co 10.31). 
E ao proceder assim, Jesus venceu por nós.

Por conta da completação da obra de Cristo, o crente de 
hoje está em uma posição que supera a dos crentes do AT, 
firmado em um “ministério mais excelente” e em uma “supe-
rior aliança instituída com base em superiores promessas” 
(Hb 8.6). Ele é espiritualmente ressurreto e assentado “nos 
lugares celestiais em Cristo Jesus” (Ef 2.6). O cristão desfruta 
e testemunha de, e é vitorioso em e por Cristo (Rm 8.37; 2Co 
2.14; 5.17). Isso explica o chamado e a declaração do hino 49:

Ei-lo supremo, guiando,  
com seu imenso poder! 
Todos avante, pois, crentes,  
todos lutar e vencer.59

O conhecimento e entendimento destas verdades faz 
muita diferença. Nós prosseguimos caminhando com Deus 
neste mundo, a despeito dos obstáculos, certos da vitória de 

59  CROSBY; GINSBURG, “Hino Sempre Vencendo, 49”. In: MARRA, op. 
cit., p. 44.
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Cristo, nos termos do evangelho. Sem essa compreensão, 
nossa percepção e prática (acerca da luta) serão distorcidas.

4.3. Envolvimento orgânico e não voluntarista

Como eu disse na introdução, participei de um movimento 
que, na década de 1990, convocava os cristãos a “entrar na 
guerra espiritual”. Era como se a integração às fileiras do 
exército de Cristo fosse opcional. Como se a pessoa ingres-
sasse na luta cristã como voluntária, escolhendo atender 
ao “chamado para a batalha”.

Contrariando este ponto de vista, o NT informa que os 
discípulos de Jesus Cristo são concebidos, nascidos e desen-
volvidos no contexto da luta cristã. A luta está presente em 
nossa concepção e nascimento espirituais. Na parábola do 
semeador, Jesus ensina que ocorre luta no mesmo instante 
em que a semente do evangelho é apresentada e depositada 
em nossa alma (Mt 13.4-8,19-23). A confissão pública de Jesus 
como “o Cristo” e “Filho do Deus vivo” tem ligação com o 
exercício do poder das “chaves do reino nos céus” e com a 
subversão das “portas do inferno” (Mt 16.16-19). Enquanto 
os setenta enviados por Jesus pregavam o evangelho, nosso 
Senhor viu “Satanás caindo do céu como um relâmpago” 
(Lc 10.18). A missão de Paulo, de pregador do evangelho, 
equivalia a “abrir os olhos” dos gentios, e convertê-los “das 
trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus” (At 
26.18). Não apenas o dragão antagonizou Jesus na ocasião 
de seu nascimento (Ap 12.4), mas também se torna nosso 
adversário, a partir do instante que nascemos de novo. Cada 
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crente é espiritualmente concebido e nascido no contexto 
da luta cristã.

O desenvolvimento cristão também transcorre enquan-
to o crente luta. Na verdade, é no ambiente de luta que 
somos configurados para viver pela fé (Hb 10.32-39).

Isso quer dizer que todo discípulo de Jesus está incluído 
na luta cristã. Uma vez que nós, que cremos em Cristo, 
fomos escolhidos “nele, antes da fundação do mundo” (Ef 
1.4), nossa posição na luta foi definida por Deus, desde a 
eternidade passada. Há um vínculo entre a colocação de 
tudo sob os pés de Cristo, resultado infalível do propósito 
redentor de Deus, e a caminhada da Igreja (Ef 1.22-23).

Os cristãos de antes da Reforma reconheceram isso. 
Na liturgia batismal do 3º século, o batizando devia de-
clarar: “Renuncio a ti, Satanás, a todo o teu serviço e a 
todas as tuas obras”.60 Algumas experiências e a hinódia 
de Martinho Lutero, além dos escritos de João Calvino, 
ratificam que cada crente em Jesus Cristo está inserido na 
luta cristã. Um catecismo do séc. 16 ensina que estamos 
do lado de Deus contra todo o mal.

32. Por que você é chamado de cristão?[1] Respos-
ta: Porque pela fé sou membro de Cristo e, por isso, 
também sou ungido[2] para ser profeta, sacerdote 
e rei. Como profeta, confesso o nome dele.[3] Como 

60  HIPÓLITO DE ROMA. Tradição Apostólica de Hipólito de Roma: Liturgia e 
Catequese em Roma no Século III. 2ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1981, p. 52. 
(A Tradição do Santo Batismo 51).
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sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício 
vivo de gratidão.[4] Como rei, combato[5] nesta vida o 
pecado e o diabo, de livre consciência; depois, na vida 
eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas.[6] 
Referências bíblicas: [1]At 11.26. [2]Is 59.21; Jl 2.28; At 
2.17; 1Co 6.15; 1Jo 2.27. [3]Mt 10.32,33; Rm 10.10. [4]Êx 19.6; 
Rm 12.1; 1Pe 2.5; Ap 1.6; 5.8,10. [5]Rm 6.12-13; Gl 5.16-17; 
Ef 6.11; 1Tm 1.18-19; 1Pe 2.9,11. [6]2Tm 2.12; Ap 22.5.61

Trocando em miúdos, não é necessário esforço de nossa 
parte para entrar na luta cristã. Por estamos “em Cristo”, 
já tomamos parte nela. Quem crê em Jesus como Senhor e 
Salvador é instantaneamente adicionado às fileiras da Igreja 
Militante. Mas isso não deve nos assustar. Jesus Cristo com-
pletou a redenção para assegurar a derrota final de Satanás. 
Se, como vimos no cap. 2, o mundo “reflete as políticas do 
diabo, sendo, portanto, um lugar bastante perigoso para se 
habitar”,62 por outro lado, Jesus venceu o mundo (Jo 16.33). 
Aquele que está em nós (Deus) é “maior [...] do que aquele 
que está no mundo” (1Jo 4.4). Nós caminhamos com Deus 
alentados pela vitória de nosso Redentor, replicando o lema 
da Igreja dos Morávios: “O nosso Cordeiro venceu. Vamos 
segui-lo” (figura 3).

61  URSINUS, Zacarias. “Catecismo de Heidelberg, pergunta 32”. In: 
BEHR, p. 1959.
62  CULVER, op. cit., p. 253.
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Figura 3: O emblema da Igreja Morávia.63

Reflexão

O cristão não precisa “amarrar” Satanás, pois isso já 
foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Por conta da redenção, 
Satanás foi expulso do céu. Ao vencer Satanás, o Redentor 
assegurou o triunfo final dos cristãos.

Por estar em Cristo, o crente não tem como afastar-se 
da luta cristã. Como discípulo de Jesus, ele segue o Cordeiro 
que venceu.

63  Eu fui apresentado a este selo em 2004, pelo professor Rev. Dr. Frans 
Leonard Schalkwijk, no módulo de Liderança Pastoral, do curso de Dou-
torado em Ministério do Centro Presbiteriano de Pós-graduação Andrew 
Jumper (CPAJ), em São Paulo.



56 | A LUTA CRISTÃ

CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

Baixe sua cabeça e ore ao Senhor, sobre aquilo que 
aprendeu neste capítulo.



CAPÍTULO 5

A luta cristã e  
a soberania de Deus
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No cap. 2 eu mencionei uma crença chamada Mani-
queísmo. Afirmei que, por sugerir a existência de 
duas forças contrárias e coiguais (luz e trevas; Bem 

e Mal), o Maniqueísmo se choca com aquilo que a Bíblia 
revela sobre o ser e as ações de Deus.

Agora olharemos mais de perto para a doutrina da so-
berania de Deus e algumas de suas implicações para nossa 
caminhada com Deus no mundo.

5.1. “Nele, tudo subsiste”

Colossenses 1.16-17 diz que em Cristo foram criadas todas 
as coisas. Que tudo foi criado por meio dele e para ele. E 
que nele tudo subsiste.

Isso quer dizer que o Universo não está à mercê de 
dois seres ou forças semelhantes. O Paganismo olha para 
as coisas que existem como estando sob a autoridade ora 
do Bem, ora do Mal. Estes são mostrados às vezes como 
antagonistas (Maniqueísmo), às vezes como complementares 
(o yīnyáng do Taoísmo). “Para os maniqueus, havia duas 
divindades supremas a presidir o Universo: O princípio 
do Bem e do Mal — a luz e as trevas. Como consequência 
moral, afirmavam ter o homem duas almas. Cada uma 
presidida por um desses dois princípios”.64

O Maniqueísmo foi combatido por Agostinho no 5º 
século, mas uma atualização de sua perspectiva dualista 
pode ser conferida na visão popular de batalha espiritual: 
64  OLIVEIRA, Nair de Assis. In: AGOSTINHO. O Livre Arbítrio. 4ª ed. São 
Paulo: Paulus, 1995, p. 15. (Série Patrística).
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Deus e Satanás travam uma luta de igual para igual e a 
vontade do ser humano cria e altera realidades. A posição 
do homem é determinante; aquele a quem o homem se 
submete, Deus ou o diabo, é o vencedor momentâneo do 
conflito (figura 4).

Deus
Soberano e

todo-poderoso
em teoria, pois

depende das
iniciativas humanas

Pode obter
vantagem graças
à colaboração
do homem

O diaboOposição
O lado assumido

pelo homem
define

a batalha

Figura 4. A explicação popular da luta espiritual.

Como dissemos no cap. 2, Deus é criador e governador 
do Universo. Todas as criaturas estão debaixo de sua au-
toridade e lhe são sujeitas: “Riquezas e glória vêm de ti, tu 
dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder; contigo 
está o engrandecer e a tudo dar força” (1Cr 29.12). E ainda: 
“[...] e disse: Ah! Senhor, Deus de nossos pais, porventura, 
não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos 
os reinos dos povos? Na tua mão, está a força e o poder, e 
não há quem te possa resistir” (2Cr 20.6).

De acordo com Calvino, uma vez que Deus mantém 
Satanás “amarrado e tolhido pelo freio de seu poder, ele 
leva a bom termo apenas aquelas coisas que lhe foram di-
vinamente concedidas, e assim, queira ou não, obedece a 
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seu criador, porquanto é compelido a prestar-lhe serviço 
aonde quer que o mesmo o impelir”.65

Como vimos no cap. 3, precisamos ter cuidado para 
não forçar os dados bíblicos acerca da queda ou surgi-
mento do diabo e seus anjos. O mais sensato (e saudável) 
é considerar a luta cristã com os olhos fixos na doutrina 
da soberania de Deus.

5.2. A luta cristã é governada por Deus

Como temos dito, o pecado está ligado ao Maligno porque 
ele “vive pecando desde o princípio” (1Jo 3.8; cf. Jo 8.44 na 
seção 3.2). Kistemaker informa que “a construção grama-
tical [de Apocalipse 12.7] indica que o dragão é um anjo, 
pois ele encabeça sua multidão de anjos”.66 Alguns anjos 
“não guardaram o seu estado original, mas abandonaram 
o seu próprio domicílio” (Jd 6). Turretini entende que 
tais anjos caíram de seu estado “por apostasia voluntária, 
perderam as mansões felizes no céu as quais foram postos 
como em sua habitação adequada com os demais anjos. E 
assim, sendo expulsos dela, nunca mais poderão regressar 
a ela, por toda a eternidade”.67 Pedro afirma que “Deus não 
poupou anjos quando pecaram” (2Pe 2.4). Seres feitos livres 
escolheram desobedecer e, por causa disso, foram expulsos 
da comunhão com o Senhor e destinados à perdição. Talvez 
seja a ligação entre pecado e rebelião que torne os anjos 

65  CALVINO, As Institutas, I.xiv.17 [p. 172].
66  KISTEMAKER, op. cit., p. 469.
67  TURRETINI, op. cit., p. 748.
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“demônios” ou “espíritos imundos” e o potentado do diabo 
um “império das trevas” (Cl 1.13).

De modo semelhante, Adão desobedeceu e foi expulso 
do Éden (Gn 3.22-24). Agora, o ser humano carece da glória 
de Deus (Rm 3.23). Em vários aspectos, não há grande di-
ferença entre o pecado do homem e dos anjos. Ambos são 
afirmações de “autonomização demoníaca contra Deus”.68 
A diferença está em que o pecado do diabo foi sem tentação.

Precisamos pressupor que independentemente de 
como Satanás se tornou maligno, isso se deu por meio 
da queda de um estado criado de bondade moral. [...] 
ele, sem qualquer tentação externa por alguma coisa 
maligna em si mesma, aspirou ser e ter o que não era 
seu por direito.69

Ao invés de simplesmente condenar e destruir o homem, 
Deus providenciou a derrota do diabo e a redenção do ho-
mem por meio de Jesus Cristo (novamente, Gênesis 3.14-15).

O ponto a destacar é: Por quê?
A única resposta possível: Deus decretou que fosse 

assim (Ef 1.3-14; cf. Is 46.10). Um estudioso sugere que a 
68  PANNENBERG, Wolfhart. Teologia Sistemática. Santo André; São Paulo: 
Editora Academia Cristã Ltda.; Paulus, 2009, v. 2, p. 162. Eu discordo abso-
lutamente da compreensão de Pannenberg acerca dos anjos e demônios. 
Ele tenta oferecer uma solução que combina com as descobertas da “ciên-
cia” de seu tempo e que alinha as Sagradas Escrituras com ideias e lendas 
do Paganismo. Apesar disso, sua proposição do pecado como uma busca 
maligna de autonomia é condizente com as Sagradas Escrituras.
69  CULVER, op. cit., p. 253.
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causa da condenação absoluta dos anjos é sua “natureza 
inflexível”,70 mas o fato é que assim como o etíope não pode 
mudar de pele, nem o leopardo as suas manchas, a natureza 
humana também não se altera senão pelo novo nascimento 
ou regeneração (Jr 13.23; Ez 36.26-27; Jo 1.11-13; 3.5-8; 1Pe 
1.23; 2Co 5.17). O fato de Deus conceder a regeneração a 
uns e não a outros (nem aos homens réprobos nem aos 
anjos caídos) confirma sua soberania na obra de salvação 
(Rm 9.14-18). Daí, seguindo Turretini, assim como Deus 
“quis demonstrar sua misericórdia para com os homens 
caídos, assim também para com os anjos apóstatas ele quis 
demonstrar sua justiça e sua severidade”.71 Isso condiz com 
a 19ª pergunta do Catecismo Maior:

Pergunta: Qual é a providência de Deus para com os 
anjos? Resposta: Deus, pela sua providência, permitiu 
que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, 
caíssem em pecado e perdição,[1] limitando e orde-
nando isso, como todos os pecados deles, para a sua 
própria glória;[2] estabeleceu os demais em santidade 
e felicidade,[3] empregando-os todos,[4] conforme lhe 
apraz, na administração do seu poder, misericórdia e 
justiça.[5] Referências bíblicas: [1]Jd 6; [2]Lc 10.17; [3]Mc 
8.38; 1Tm 5.21; Hb 12.22; [4]Sl 103.20; [5]Hb 1.14.72

70  Cf. TURRETINI, op. cit., p. 749.
71  Ibid., p. 750.
72  ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Catecismo Maior”. In: BEHR, p. 2035.
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Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, seja de anjos, 
seja dos homens. Tudo o que ocorreu, ocorre e ocorrerá se 
encaixa em seus decretos soberanos e se desdobra em sua 
providência. “O poder angelical, ainda que dependente e 
derivado, é muito grande. [...] Esse poder não só foi con-
cedido por Deus, como é exercido pela vontade de Deus”.73 
Lemos sobre isso no Breve Catecismo.

Pergunta 11. Quais são as obras da providência de 
Deus? Resposta: As obras da providência de Deus são 
a sua maneira muito santa,[1] sábia[2] e poderosa de 
preservar[3] e governar todas as suas criaturas e todas 
as ações delas.[4] Referências bíblicas: [1]Sl 145.17; [2]Sl 
104.10-24; [3]Hb 1.3; [4]Mt 10.29-30; Os 2.6.74

A forma como a providência divina é implementada 
deve ser esclarecida. Deus libera suas criaturas para agir. 
Em algumas situações ele restringe suas ações; em outras 
ele permite que elas executem plenamente seus desejos. 
Desta forma, seu propósito é realizado ao mesmo tempo 
em que ele não é autor do mal, mas cada agente (anjos e 
homens) é moral e espiritualmente responsável por seus 
atos (Tg 1.13-15).

Ainda que, conforme Sturz, os demônios “caíram por-
que quiseram cair, porque foram criados mutáveis e passí-
veis de queda”,75 a queda dos anjos foi decretada por Deus. 
73  STURZ, op. cit., p. 231.
74  ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Breve Catecismo”. In: BEHR, p. 2021.
75  STURZ, op. cit., loc. cit.
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Na verdade, o diabo não age sem a permissão de Deus (Jó 
1.6-12; Lc 8.31-32). Se em 1Crônicas 21.2 lemos que o censo 
realizado por Davi foi incitado por Satanás, em 2Samuel 
24.1-9, registra-se que Satanás agiu sob permissão, a fim 
de cumprir o propósito de Deus de disciplinar os israelitas 
(cf. seção 1.2). “Sabemos que, por justa punição de Deus, 
Davi foi, por um tempo, deixado à mercê de Satanás para 
que, por impulso deste, recenseasse o povo”.76 Por mais que 
o diabo insista em atrapalhar ou prejudicar, a vontade de 
Deus prevalece sobre todas as coisas (Rm 8.28-39).

Nenhum cristão pode ser tocado pelo inimigo, a não ser 
que Deus o permita (1Jo 5.18; 2Co 12.7-10; cf. Is 45.6-7). Um 
estudioso propõe que “ninguém, incluindo os cristãos, está 
imune aos ataques demoníacos ou até mesmo à ‘possessão 
demoníaca’”.77 De fato, ao pecar, nós escolhemos a “insensa-
tez” e até “colaboramos” com os intentos de Satanás (2Tm 
2.26). Mas isso não equivale a possessão. E mesmo quando 
pecamos assim, tudo transcorre sob o governo providente 
de Deus, que nos alcança e corrige não por meio de quebra 
de maldições ou exorcismo, mas de disciplina conforme a 
Palavra (2Tm 2.25; Hb 12.10-13).78 A partir dessa perspectiva 

76  CALVINO, As Institutas, I.xiv.18 [p. 173].
77  STURZ, op. cit., p. 264.
78  STURZ, op. cit., p. 373-375, comete erro semelhante, defendendo a pos-
sibilidade de “possessão demoníaca” de crentes com base nas experiências 
de Pedro (sendo “peneirado” por Satanás, em Lc 22.31-32), Paulo (esbofe-
teado por um mensageiro de Satanás, em 2Co 12.7-9), Saul (que era um 
réprobo; cf. 1Sm 16.14) e Jó (uma identificação descabida entre sofrimento 
e possessão). Ele ainda entende que a “possessão” de cristãos verdadeiros 
é sugerida por Efésios 4.26-27 e finaliza ratificando seu postulado com o 
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transcendente, percebemos a luta cristã dentro da moldura 
da soberania e providência de Deus (figura 5).

Deus
Os anjos de Deus, a criação de Deus e os eleitos de Deus

O diabo

Oposição absoluta e irreconciliável

Os demônios, sua linhagem e sua rebelião impenitente

DEUS CRIADOR SOBERANO SOBRE TUDO — PROVIDÊNCIA

DEUS CRIADOR SOBERANO SOBRE TUDO — PROVIDÊNCIA
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Figura 5. A perspectiva transcendente da oposição entre 
Deus e o diabo.

Sabe aquele dia dificílimo, em que parece que tudo deu 
errado e fomos envergonhados na luta cristã? O salmista 
da onipresença de Deus reconheceu, diante do Senhor: 
“Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no 
teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles 
escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda” 
(Sl 139.16). Animando crentes inseguros quanto à luta cristã, 
Jesus disse o seguinte:

Não se vendem dois pardais por uma moedinha? 
Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o con-

relato de “dois casos” de evangélicos possuídos. O estudo cuidadoso de tais 
passagens conduz a conclusões diferentes.
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sentimento do Pai de vocês. E, quanto a vocês, até 
os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. 
Portanto, não temam! Vocês valem bem mais do que 
muitos pardais (Mt 10.29-31; NAA).

Quando a situação aperta e nos vemos “sem chão”, sai-
bamos que Deus é soberano. Se tivéssemos de enfrentar a 
luta dependendo de nossa engenhosidade ou força, esta-
ríamos em maus lençóis. Nossos dias difíceis constam no 
plano perfeito de Deus, para glória dele e para nosso bem. 
Aleluia, porque podemos dizer como Paulo: “Graças a Deus 
por Jesus Cristo, nosso Senhor”.

Reflexão

Você já tinha pensado na luta cristã sob a perspectiva 
da doutrina da soberania de Deus?

CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

Adore a Deus por sua onipotência, sabedoria e soberania.



CAPÍTULO 6

Os recursos da graça para 
lutar e vencer



68 | A LUTA CRISTÃ

Em algumas pessoas que conheci ao longo do caminho, 
parece que o envolvimento com versões antibíblicas de 
batalha espiritual produziu ou exacerbou legalismo, 

distúrbio emocional e fritura do cérebro. Neste capítulo, 
proponho que nossa prática da luta cristã requer descan-
sar no poder de Deus e lutar certo do triunfo, mas sem 
triunfalismo.

6.1. Descansar no poder de Deus

Ainda que a Escritura revele a luta cristã, ela não nos orienta 
para a obsessão com relação ao diabo e o mal. Pelo contrário, 
o discipulado cristão é uma resposta ao convite do Redentor:

Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecar-
regados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo 
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 
coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque 
o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve (Mt 11.28-30).

Nosso Senhor proferiu estas palavras depois de exultar 
pela graça de Deus revelada aos “pequeninos” (Mt 11.25-27). 
De acordo com Hendriksen:

A referência é a todos os que se acham oprimidos pelo 
pesado fardo de regras e regulamentos postos sobre 
seus ombros pelos escribas e fariseus, como se uma 
pessoa só pudesse ser salva quando em sua vida a 
obediência a todas essas tradições sobrepujasse a seus 
atos de desobediência. Quando na mente e coração de 
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uma pessoa se arraiga a crença de que dessa forma, 
e somente dessa forma, se pode granjear o caminho 
da vida eterna, o resultado, na melhor das hipóteses, 
é uma penosa incerteza; com mais frequência se dá 
algo pior, ou seja, terror que escraviza, ansiedade 
que consome, desespero sem qualquer vislumbre 
de esperança.79

Repetindo, Jesus nos liberta do “terror que escraviza, 
ansiedade que consome, desespero sem qualquer vislum-
bre de esperança”.80 O NT Siríaco (Peshitta) traz “eu lhes 
darei descanso [...] porque eu sou tranquilo [...] e encontra-
rão descanso para si mesmos”.81 O termo traduzido como 
“descanso” (anapauō), tem o sentido primário de cessação 
de atividade que conduz ao repouso físico, mas sua apli-
cação para a “alma” (psychē, a parte imaterial e invisível 
do ser humano) tem relação com a pacificação do coração 
e da mente.

O conselho autoritativo que Jesus oferece não é apenas 
bom para a alma; quando levado a sério, também 
beneficia grandemente o corpo. O descanso — paz 
de coração e mente — que Jesus aqui provê é preci-
samente o oposto da gravíssima tensão mental que 
envia tantas pessoas aos médicos, aos hospitais e à 
morte. Ausência de paz, quer na forma de ansiedade 

79  HENDRIKSEN, op. cit., p. 620.
80  Ibid., loc. cit.
81  Ibid., p. 621.
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ou de rancor e vingança (o desejo ardente de “prestar 
contas”) pode produzir úlceras, colite, hipertensão, 
ataques cardíacos etc. O ensino de Cristo, se levado 
a sério, tem um efeito curativo na pessoa toda, alma 
e corpo. Ele é um Salvador completo.82

Foi nesse sentido que eu fui beneficiado ao ler a Con-
fissão de Fé e os Catecismos de Westminster. Estes docu-
mentos doutrinários começam apresentando Deus como 
criador e soberano que governa todos os detalhes da vida 
por meio de sua providência. Então, expõem o evangelho. A 
compreensão de tais verdades bíblicas nos ajuda a encontrar 
tranquilidade em Deus como o Pastor que nos ama, supre e 
protege (Sl 23.1-6; cf. a referência à luta cristã, no v. 5). Um 
cristão fervoroso não é aquele que enxerga anjos e demônios 
em cada canto de rua, símbolo ou cor, mas o que repousa 
confiantemente nos braços carinhosos do Altíssimo.

Senhor, o meu coração não é orgulhoso 
e os meus olhos não são arrogantes. 
Não me envolvo com coisas grandiosas 
nem maravilhosas demais para mim.
De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. 
Sou como uma criança 
recém-amamentada por sua mãe; 
a minha alma é como essa criança.

82  Ibid., p. 623.
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Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, 
desde agora e para sempre! (Sl 131.1-3; NVI).

O entendimento da vitória de Jesus Cristo, da soberania 
e da graça de Deus, nos encaminha ao descanso descrito 
pelo poeta cristão.

Que consolação tem meu coração 
Descansando no poder de Deus 
Ele tem prazer em me proteger. 
Descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos braços do meu Deus, 
Vou seguro descansando no poder de Deus.83

Os cristãos do passado descreviam essa experiência com 
a palavra conforto, que significava algo bem diferente da ideia 
atual sobre “vida confortável”. Mesmo que não tenhamos 
uma vida confortável, temos uma vida confortada, ou seja, 
somos consolados pelo Espírito que nos comunica a graça 
de Deus Pai por meio da pessoa e obra de Deus o Filho:

1. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? 
Resposta: O meu único conforto é que — corpo e alma, 
na vida e na morte[1] — não pertenço a mim mesmo,[2] 
mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo,[3] que, ao preço 
do seu próprio sangue, pagou[4] totalmente por todos 

83  HOFFMANN, Elisha Albright; SHOWALTER, Anthony Johnson. “Hino 
Descansando no Poder de Deus”. In: HINÁRIO PARA O CULTO CRISTÃO. 
Santo André: Editora Geográfica, 2020.
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os meus pecados e me libertou completamente do 
domínio do pecado.[5] Ele me protege tão bem[6] que, 
contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem 
um fio de cabelo.[7] Na verdade, tudo coopera para o 
meu bem e o seu propósito é para a minha salvação.
[8] Portanto, pelo seu Espírito Santo ele também me 
garante a vida eterna[9] e me torna disposto a viver 
para ele daqui em diante, de todo o coração.[10] Refe-
rências bíblicas: [1]Rm 14.8; 1Ts 5.9-10. [2]1Co 6.19-20. 
[3]1Co 3.23; Tt 2.14. [4]1Pe 1.18-19; 1Jo 1.7; 2.2,12. [5]Jo 8.34-36; 
Hb 2.14-15; 1Jo 3.8. [6]Jo 6.39; 10.27-30; 2Ts 3.3; 1Pe 1.5. 
[7]Mt 10.29-30; Lc 21.18. [8]Rm 8.28. [9]Rm 8.16; 2Co 1.22; 
2Co 5.5; Ef 1.13-14. [10]Rm 8.14; 1Jo 3.3.84

Outra maneira de dizer isso é sublinhar que, na luta 
cristã, o primeiro item de atenção do crente é Deus e sua 
graça. Sendo assim, mesmo em meio à batalha mais intensa, 
nós podemos cantar como Martinho Lutero:

Se nos quisessem devorar 
demônios não contados, 
Não nos iriam derrotar 
nem ver-nos assustados.
O príncipe do mal,  
com seu plano infernal, 
Já condenado está!  
Vencido cairá por uma só Palavra.85

84  URSINUS, op. cit., p. 1955.
85  LUTERO, Martinho. “Hino 155. Castelo Forte”. In: MARRA, op. cit., p. 121.
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Em outro hino, logo depois de afirmar que devemos 
vigiar “a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar”, 
declara-se que “com Jesus, em comunhão constante, pode-
mos sempre descansar”.86 Inicialmente estranhei a palavra 
“descansar”, que substituiu “triunfar”, da edição anterior. 
Hoje, considerando o ensino da Bíblia sobre a soberania de 
Deus na luta cristã, eu subscrevo a mudança. Estou convicto 
de que somente assegurados desta verdade nós podemos 
vivenciar o reino de Deus como “justiça, e paz, e alegria no 
Espírito Santo” (Rm 14.17; cf. 2Co 1.24; 8.2).

Por mais esquisito que pareça aos legalistas e volun-
taristas, a primeira coisa de que precisamos na luta cristã 
diária é aprender a descansar no poder de Deus. Em cada 
luta cotidiana, ter o evangelho relembrado e aplicado ao 
coração. Viver pela fé.

6.2. Lutar certo do triunfo e sem triunfalismo

Assim como Cristão, personagem de O Peregrino, descobriu, 
a luta cristã começa aos pés da cruz.87 Jesus Cristo venceu 
e vence todas as lutas. Nós, entretanto, não vencemos 
todas as batalhas temporais. A vitória final é assegurada, 
mas na luta cotidiana nossa fé oscila, por conta de nossa 
configuração ainda maculada pela Queda. Como lemos na 
Confissão de Fé:

86  SILVA, A. H. “Hino 129. Vigilância e Oração”. In: Ibid., p. 102.
87  BUNYAN, John. O Peregrino com Notas de Estudo e Ilustrações. 1ª ed. reimp. 
2011. São José dos Campos: Editora Fiel, 2005, p. 72-74.
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III. Essa fé é de diferentes graus: é fraca ou forte,[10] 
pode ser, muitas vezes e de muitos modos, perturbada 
e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória;[11] atin-
gindo em muitos perfeita segurança em Cristo,[12] que é 
tanto o Autor como o Consumador da fé.[13] Referências 
bíblicas: [10]Rm 4.19-20; Mt 6.30; 8.10; [11]Ef 6.16; 1Jo 4.5; 
[12]Hb 6.11-12; 10.22; [13]Hb 12.2.88

Nesta vida ainda não glorificada, nós não vencemos 
todas as lutas contra o pecado. A mesma Confissão de Fé 
informa que os cristãos são passíveis de incorrer em erros 
grosseiros e escandalosos.

III. Eles [os cristãos], porém, pelas tentações de Satanás 
e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante 
neles e pela negligência dos meios de sua preservação, 
podem cair em graves pecados e, por algum tempo, 
continuar neles;[7] incorrem, assim, no desagrado 
de Deus,[8] entristecem o seu Santo Espírito[9] e, em 
alguma medida, vêm a ser privados das suas graças 
e confortos;[10] têm o seu coração endurecido[11] e a 
sua consciência ferida;[12] prejudicam e escandalizam 
os outros,[13] e atraem sobre si juízos temporais.[14] 

Referências bíblicas: [7]Sl 51.4; Mt 26.70-74; 2Sm 
12.9,13; [8]Is 64.7,9; 2Sm 11.27; [9]Ef 4.30; [10]Sl 51.8,10,12; 

88  ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. “Confissão de Fé, XIV.III”. In: 
BEHR, p. 2004.



 A LUTA CRISTÃ | 75 

Ap 2.4; [11]Is 63.17; Mc 6.52; [12]Sl 32.3-4; [13]2Sm 12.14;  
[14]Sl 89.31-32; 1Co 11.32.89

A luta cristã evidencia o quanto somos naturalmente 
incompetentes e maus. E é assim mesmo, para que sejamos 
afastados de toda justiça própria e compreendamos, de 
modo prático, que nosso Senhor não veio para os “sãos” 
e sim para os “doentes” (Mt 9.12); para que saibamos que 
o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza (2Co 12.9-10) 
e, ainda, que a única provisão divina para nossa pobreza, 
cegueira e nudez é o desfrute de Cristo, nos termos do 
evangelho (Ap 3.17-18).

A diferença entre o evangelho bíblico e a ideia de justiça 
própria do homem é radical. Aquele revela que o verdadei-
ro aperfeiçoamento ocorre somente na comunhão com 
Deus Pai por graça, mediante a fé em Cristo. Esta última 
destaca os feitos humanos. Religiões antigas orientam 
seus adeptos a cultivar virtudes e abandonar vícios. Paz 
perfeita. Equilíbrio. Dignidade. Bons hábitos. Felicidade. 
Sabedoria. Paciência. Maturidade. Gentileza. Força. Sim-
plicidade. Humildade. Compaixão. Generosidade. Beleza. 
Integridade. Plenitude. Conexão com o próximo, com a 
criação e com o criador. O Espiritismo afirma que “o ver-
dadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de 
amor e de caridade, na sua maior pureza”.90 Os budistas 
entendem que “tudo aquilo que tem a ver com a mudança 
89  “Confissão de Fé, XVII.III”. In: BEHR, p. 2006.
90  KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, XVII.3. 103ª ed. Bra-
sília: Federação Espírita Brasileira, 1990, p. 284.
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de nossa personalidade não vêm subitamente — compai-
xão, fé e amor — esses são todos os estágios do processo 
de crescimento”.91 Para o Islamismo, aqueles que fazem o 
bem desfrutam de “algo de bom” nesta vida e residirão na 
morada eterna que é excelente.92

Independentemente do modo como se explique essa 
tendência humana à religiosidade, deve-se reconhecer que, 
em todas as suas expressões naturais, destacam-se as boas 
obras, iniciativas e prerrogativas do homem. Por meio de 
seu desempenho, este alcança o Bem e a pureza dele decor-
rente, definindo os termos e ritmo de seu desenvolvimento 
e, por conseguinte, estabelecendo-se como senhor de seu 
destino. Esta cantilena pode ser identificada na Literatura, 
nas séries de TV e nos filmes.93 Todos os acordes conver-
gem para uma única nota: a justificação e santificação do 
homem por seu próprio empenho, capacidade e mérito.

91  O CATECISMO BUDISTA DA ESCOLA JODO SHINSHU. São Paulo: Tem-
plo Hompa Honganji, [200?], p. 77.
92  TRADUÇÃO DO NOBRE ALCORÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA. 
Complexo do Rei Fahd: Al-Madinah Al-Munauarah K.S.A., [200-?], Sūratu 
An-Naḥl [A Abelha] 16.30.
93  Notemos esta fala da personagem Sonmi, no filme A Viagem: “A natu-
reza de nossa vida imortal depende das consequências de nossas palavras e 
atos; isso vai nos empurrando por toda parte o tempo todo. Nossa vida não 
nos pertence. Do útero ao túmulo estamos ligados uns aos outros. Passa-
do e presente. E por cada crime e bondade renasce o nosso futuro”. A VIAGEM 
(Cloud Atlas). Produção de Grant Hill, Stefan Arndt, Lana Wachowski, 
Tom Tykwer, Andy Wachowski. Local: Alemanha; Hong Kong; Singapura; 
Estados Unidos, 2012. Grifos nossos. Baseado na obra de mesmo título, cf. 
MITCHELL, David. Cloud Atlas: A Novel. New York: Random House Trade 
Paperbacks, 2004. A obra de Mitchell é uma ratificação bem elaborada e 
enganosamente atrativa da lei do carma e reencarnação.
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No âmbito evangélico, legalistas e triunfalistas creem 
que colaboram com Deus, certos de que o peso na balança da 
luta cristã é constituído de iniciativa, consagração e poder 
espirituais obtidos com esforço próprio. Eles são como os 
judaizantes da época de Paulo, que acertavam ao valorizar 
a lei, mas erravam ao tentar ser justos e santos por meio de 
seus esforços para obedecê-la. Eles não compreendiam o 
evangelho da absoluta graça de Deus. Cometiam o erro do 
sinergismo, achando que salvação e santificação são alcan-
çadas mediante a coparticipação da graça de Deus com a 
vontade do homem.

O evangelho bíblico — início, meio e fim da luta cristã 
— ensina que Deus é o único Salvador (Sl 37.39; Is 43.11). O 
desfrute da salvação não é determinado por nossa vontade 
(Jo 1.13). O desenvolvimento desta salvação (a santificação) 
depende de ele nos dar tanto disposição quanto capaci-
dade (Fp 2.12-13). Admite-se que a Bíblia diz que “o reino 
dos céus é tomado por esforço” e que Paulo subjugou seu 
corpo a fim de manter-se santo (Mt 11.12; 1Co 9.27). Nós 
agimos consciente e responsavelmente no processo de 
santificação (Rm 6.12-13; 12.1-2). No entanto, a origem desta 
disposição para o esforço, consagração e ação humanas 
na santificação é única e exclusivamente Deus Pai, Cristo 
e o Espírito Santo agindo em nós e interagindo conosco 
em graça. Daí o gloriar-se somente nele (1Co 1.30-31). Esta 
doutrina de Deus como fonte e agente único (mono) de 
nossa redenção e aperfeiçoamento moral e espiritual, é 
denominada monergismo.
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Estes pontos de vista partem de compreensões dis-
tintas da extensão da Queda. Os judaizantes entendiam 
que mesmo depois da Queda o homem ainda possuía ca-
pacidade para decidir-se por crer e realizar atos de justiça 
agradáveis a Deus. Eles repetiam a cantilena “eu me elevo” 
da religiosidade natural. No entanto, o homem natural não 
consegue compreender as coisas espirituais e mesmo as 
suas melhores ações são tidas por Deus como repugnantes 
(1Co 2.14; cf. Is 64.6; Rm 3.9-18). Isso não quer dizer que o 
homem não seja capaz de fazer coisas boas; apenas que 
suas melhores ações ainda são manchadas por corrup-
ção. Ele pode se entregar para sacrifício, prestar socorro, 
comportar-se respeitosa, gentil e generosamente, mas tais 
coisas não podem ser propriamente chamadas de “boas 
obras quanto à veracidade da coisa e o modo de operação 
(a saber, retidão interior do coração e intenção do fim)”.94 
Turretini se une a Agostinho na afirmação de que as boas 
obras do homem natural “nada mais são do que ‘pecados 
esplêndidos’. [...] seja o que for que realizem de bom ou 
menos mal, isso não se deve à sua força, mas ao auxílio 
especial de Deus”.95 Somente a justiça perfeita de Deus 
Filho pode satisfazer às demandas da justiça perfeita de 
Deus Pai (tabela 2).

Paulo exortou os cristãos a abandonar o erro do siner-
gismo e retornar ao monergismo que assegura boas obras 
como resultado da operação da graça (Gl 3.1-5; cf. Ef 3.8-10). 

94  TURRETINI, op. cit., p. 845.
95  Ibid., loc. cit.
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É errado pretender justificar-se ou santificar-se por nossas 
próprias obras. A santificação é o resultado das realizações 
do Espírito Santo em nós. Justificação e santificação ocor-
rem como cumprimento das promessas divinas, somente 
“pela graça, mediante a fé”, por meio de Cristo e no poder 
do Espírito.

O ideário de justiça própria: 
sinergismo O evangelho bíblico: monergismo

“Eu me elevo”. O homem colabora 
com Deus na salvação 

e santificação

“Deus me justifica, santifica e glo-
rifica”. Os recursos para salvação e 

santificação provêm 
de Deus somente

Religião natural A obra de salvação  
revelada na Bíblia

Tabela 2. Os pontos de vistas distintos do sinergismo 
e monergismo, sobre a salvação e a santificação.

Agostinho propôs que há três classes de pessoas: Antes 
da lei, os pagãos, que desconhecem ou rejeitam deliberada-
mente a Palavra de Deus. Depois da lei, as pessoas religiosas 
dedicadas à moralidade, misticismo ou especulação filo-
sófica e teológica. Livres da lei, as que foram regeneradas e 
santificadas pelo Espírito. Somente estas últimas vencem 
o pecado.96 Uma igreja cristã não seria diferente de uma 
sinagoga se assumisse que é possível alguém se santificar 
96  AGOSTINHO. Explicação de Algumas Proposições da Carta aos Romanos; 
Explicação da Carta aos Gálatas; Explicação Incoada da Carta aos Romanos. São 
Paulo: Paulus, 2009, p. 132-133.
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(triunfar na luta cristã) por seu próprio esforço, apego às 
Escrituras ou agenda religiosa. Nós não conseguimos por 
nossas forças.

Por fim, lutar certo do triunfo, mas sem triunfalismo, 
equivale a ser segundo o autor de Salmos 131, comum ou 
ordinário. Na prática, fazer uso dos meios de graça e par-
ticipar da vida regular de uma igreja local. Quem procede 
assim não apenas lê, estuda e medita na Palavra de Deus 
em sua casa, individualmente. Não se vê como crente so-
bre-humano, conectado em banda larga com o Espírito 
Santo, sem necessidade de aprender junto dos irmãos. 
Pelo contrário, se satisfaz em ter sua fé nutrida com a pre-
gação e ensino de outros crentes também dependentes da 
paciência de Deus.

Tal pessoa recebe e apresenta seus filhos ao batismo e 
tenta praticar os votos batismais, enquanto come do pão e 
bebe do cálice (Rm 10.17; cf. Gn 17.1,7; 18.19; 1Co 11.23 et seq.). 
Mostra-se agraciada por Jesus quando obedece à Palavra 
e é socorrida com igual graça quando falha, na interação 
ordinária do povo de Deus. Sabe que a luta demanda oração, 
mas não se define como “guerreira de oração”, mas sim, 
como orante pela graça, socorrida pelo Espírito Santo, 
que ajuda os fracos que não sabem “orar como convém” 
(Rm 8.26-27).

Os que lutam certos do triunfo, mas sem triunfalismo, 
não “decretam” nada, pois Deus já decretou. Não “amarram” 
nada, pois Jesus Cristo já amarrou. Só vencem porque Cristo 
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já venceu. E quando parece que não venceram, sabem que 
Deus recolhe suas lágrimas em seu “odre”, provê remédio 
para suas almas (que é Cristo), os esconde sob seu abrigo 
(que é Cristo) e luta por eles, até a calamidade passar (Sl 
56.8; 57.1-3). Quando penso em cada pessoa que conheci 
desde os meus primeiros dias em uma igreja presbiteriana, 
no início da década de 1980, noto que as que continuaram 
caminhando com Deus não obstante os obstáculos, as que 
permaneceram na fé, mesmo marcadas por cicatrizes da 
luta, foram aquelas que chamaríamos de “simples”, “des-
pretensiosas”, que não saíram atrás de “coisas grandiosas” 
ou “maravilhosas”. As que continuaram comparecendo aos 
cultos apesar das imperfeições do pregador, da organização 
e dos irmãos. As que continuaram recebendo Palavra e sa-
cramento, como pecadoras salvas e mantidas razoavelmente 
inteiras, somente pela graça. Estas pessoas, e apenas elas, 
sabem o que dizem, quando cantam o hino 49:

Não é dos fortes a vitória,  
nem dos que correm melhor. 
Mas dos fiéis e sinceros  
que seguem junto ao Senhor!97

97  CROSBY; GINSBURG, “Hino Sempre Vencendo, 49”. In: MARRA, op. 
cit., p. 44.
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Reflexão

Você já tinha feito esta ligação entre a luta cristã, o 
descanso no poder de Deus e a vida cristã simples? Como 
isso afeta sua compreensão e prática da luta cristã?

CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

Ore a Deus, com base naquilo que foi útil para você, 
neste capítulo.



CAPÍTULO 7

“Por sobre os 
montes e pelos vales 
sempre na luz”
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Como temos visto, a luta cristã transcorre enquanto 
andamos com Deus no mundo. A carta aos Hebreus 
nos ajuda a compreender que:

Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim 
de ir para um lugar que devia receber por herança; 
e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na 
terra da promessa como em terra alheia, habitando 
em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da 
mesma promessa; porque aguardava a cidade que 
tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edi-
ficador (Hb 11.8-10).

Deus chamou Abraão para sair. Abraão acreditou em 
Deus e “saiu”. Hebreus está falando da fé que mobiliza 
para sair. A fé que Deus concedeu a Abraão produziu rom-
pimento e movimento. E estas duas coisas, rompimento 
e movimento, desafiam “demais da conta”. Pela graça de 
Deus mediante a fé, Abraão foi feito peregrino (cf. Gn 17.1).

Em outro lugar o autor de Hebreus evoca a luta cristã, 
chamando-nos ao movimento em direção a Jesus e para 
longe do pecado:

Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos 
tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçan-
do-nos de todo peso e do pecado que tenazmente 
nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira 
que nos está proposta, olhando firmemente para o 
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Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não 
fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra 
do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, 
aquele que suportou tamanha oposição dos peca-
dores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, 
desmaiando em vossa alma (Hb 12.1-3).

E ainda:

Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram 
até o sangue. [...]. Por isso, levantem as mãos cansadas 
e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos 
retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, 
mas seja curado. Procurem viver em paz com todos 
e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá 
o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado 
da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, 
brotando, cause perturbação, e, por meio dela, muitos 
sejam contaminados. E cuidem para que não haja 
nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, 
por um prato de comida, vendeu o seu direito de 
primogenitura (Hb 12.4,12-16, NAA).

A luta cristã requer assumir-se como peregrino, ani-
mado por Deus para resistir ao pecado buscando a santi-
ficação. Prosseguir com Deus por sobre os montes e pelos 
vales, sempre na luz.
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7.1. O fundamento da vida na luz

A peregrinação cristã é reportada em um hino precioso:

Peregrinando por sobre os montes 
e pelos vales, sempre na luz, 
Cristo promete nunca deixar-me,  
“eis-me convosco” — disse Jesus.

Brilho celeste! Brilho celeste!  
Enche a minha alma, glória do céu! 
Aleluia! Sigo cantando,  
dando louvores, pois Cristo é meu!

Se vejo sombras por toda parte,  
o Salvador não hão de ocultar, 
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,  
bem ao seu lado sempre hei de andar.98

A menção de “montes” e “vales” faz-me pensar nos al-
tos e baixos da caminhada cristã, possível somente pela 
promessa e presença de Cristo. E não é sem razão que, seja 
nos vales, seja nos montes, caminhamos “sempre na luz”.

Pensemos em um indivíduo que combate o mal estando 
nas trevas. Ele não é luz que brilha nas trevas, mas alguém 
que luta contra as trevas, busca fazer o bem, estando imer-
so nas próprias trevas. Esse é o tema central ou núcleo de 
argumentação da trilogia Batman: O Cavaleiro das Trevas. Tal 
enredo exerce fascínio e tem atraído milhões de pessoas, 
98  ZELLEY, H. J.; DUARTE, B. R. “Hino Brilho Celeste, 114”. In: MARRA, 
op. cit., p. 90.
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primeiro aos cinemas, depois aos serviços de streaming, 
todas desejosas de saber de que modo seria executada a 
história publicada originalmente em quadrinhos.99

Esta nota é intrigante, alguém que faz o bem mergu-
lhado nas trevas, que luta contra as trevas não como luz, 
mas cooptado por elas. Parece-me que esta é a situação 
atual de alguns cristãos. Gente de Deus, empenhada na 
máquina e corpo da Igreja Militante, auxiliando viciados, 
integrada à adoração, esclarecendo pontos doutrinários, 
motivando desanimados, aplicando disciplina ou traba-
lhando na administração de uma igreja local. Gente que 
entende que contribui com a luta contra o mal, mas cujo 
coração está sendo gradativamente engolido pelas trevas. 
Crentes esgotados, que não têm prazer na presença de 
Deus e são corroídos por vileza interior — que sabem que 
lá, “debaixo do tapete”, existe sujeira acumulada de anos. 
Gente que não se sente à vontade no “dia”, porque a alma 
foi cooptada pela “noite”.

Se queremos compreender a caminhada na luz, é útil 
lembrar que a primeira palavra de Deus registrada na Bí-
blia foi “haja luz” (Gn 1.3).100 O criador “viu” que a luz era 

99  No filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, um herói decadente 
retoma seu lugar de combate ao crime em uma Gotham City deteriorada. 
Apesar da tragédia envolvendo as vítimas de um assassino em Colorado, 
EUA, não houve queda de vendas de ingressos, favorecendo uma bilhete-
ria recorde para esta obra que finaliza a trilogia do homem-morcego. Cf. 
BATMAN O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The Dark Knight Rises). 
Produção de Emma Thomas, Charles Roven, Christopher Nolan. Local: 
Reino Unido; Estados Unidos, 2012.
100  “Luz” é a tradução do substantivo hebraico ʾôr, “luz do dia”.
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boa (Gn 1.4).101 Deus cria coisas boas porque ele é bom em 
essência. Em seguida, ainda no primeiro dia da criação, 
Deus separou a luz das trevas (Gn 1.4-5). A luz foi criada 
como elemento fundamental para o florescimento de toda 
a vida posterior e início de todo o processo organizativo 
de Deus (tabela 3).

Luz no contexto da criação

Para toda a criação; fundamental para o florescimento,  
manutenção e organização da vida

Tabela 3. A luz como fundamento da vida.

Notemos a ideia geral da Bíblia sobre caminhar na luz 
a partir da Queda. Os autores bíblicos meditaram nas “di-
ferenças fenomenológicas entre o dia e a noite e a natureza 
reveladora do dia/luz comparado à natureza da noite/trevas, 
que é oculta e induz ao terror”.102 A realidade marcada pelos 
sinais da depravação passou a ser descrita como carente 
de luz e identificada com as trevas, de modo que em Jó 
24.13, “os perversos são inimigos da luz, não conhecem os 
seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas”. A luz 
é desprezada pelos perversos por correlacionar-se com o 

101  “Boa” traduz o vocábulo hebraico ṭôḇ, que torna possível sugerir que 
este item da criação — a luz — possui as qualidades adequadas à sua na-
tureza ou função. Cf. WESTERMANN, Claus. Teologia do Antigo Testamento. 
São Paulo: Paulinas, 1987, p. 80.
102  BORCHERT, G. L. “Luz e Trevas”. In: HAWTHORNE, Gerald F.; MAR-
TIN, Ralph P.; REID, Daniel G. Dicionário de Paulo e Suas Cartas. São Paulo: 
Vida Nova, Paulus, Loyola, 2008, p. 809.
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próprio Deus. Não conhecer os caminhos da luz significa 
não conhecer os caminhos de Deus; não permanecer nas 
veredas da luz significa não permanecer nas veredas de 
Deus. Uma evidência de que algo muito ruim aconteceu, 
de que a Queda provocou estrago no cumprimento dos 
mandatos da criação, encontra-se na constatação de Jó: “a 
luz, dizem, está perto das trevas” (Jó 17.12). Após a Queda, 
a luz está ausente ou obscurecida; os homens maus a rejei-
tam e preferem as trevas, que parece prevalecer (tabela 4).

Luz no contexto da Queda

A luz é ausente ou obscurecida; as trevas aparentemente dominam

Tabela 4. A luz obscurecida e pretenso domínio das trevas.

Então, caminhar na luz pode e deve ser entendido sob 
a ótica da redenção. Em Jó 18.5, “luz” é sinônimo da vida 
em si. Davi descreve “luz” como equivalente ao brilho ou 
glória de Deus, em cuja comunhão ocorre o conhecimento 
do bem: “Há muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer 
o bem? SenhoR, levanta sobre nós a luz do teu rosto” (Sl 4.6). 
Em Salmos 18.28, o mesmo Davi descreve sua libertação 
do poder dos adversários como um derramamento de luz: 
“Tu, SenhoR, és a minha lâmpada; o SenhoR derrama luz nas 
minhas trevas”. As ideias do AT acerca da luz imbricam na 
expectativa messiânica. Isaías profetizou ao povo angus-
tiado de seu tempo:
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Mas para a terra que estava aflita não continuará a 
obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou des-
prezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali; mas, 
nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além 
do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em 
trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da 
sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz (Is 9.1–2).

Essas expectativas foram realizadas na pessoa e obra 
de Jesus Cristo. Mateus relaciona a mudança de Jesus para 
Cafarnaum com o cumprimento da profecia de Isaías (Mt 
4.12-16). Revelações importantes são fornecidas por João: 
“A vida estava nele e a vida era a luz dos homens” (Jo 1.4). 
O Redentor vence as trevas: “A luz resplandece nas trevas, 
e as trevas não prevaleceram contra ela” (Jo 1.5). Jesus é 
“a luz do mundo” e quem o “segue não andará nas trevas; 
pelo contrário, terá a luz da vida” (Jo 8.12). Como luz do 
mundo ele “proclama sabedoria ao ignorante, santidade 
ao impuro, alegria aos que estão tristes. Além disso, aos 
que são atraídos à luz pela soberana graça ([cf. Jo] 6.44) 
e seguem sua orientação, ele não apenas proclama, mas 
realmente transmite essas bênçãos”.103 Na primeira cria-
ção a luz surgiu pela palavra divina. Na nova criação não 
é diferente: “Porque Deus, que disse: Das trevas resplan-
decerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, 
para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na 
face de Cristo” (2Co 4.6).
103  HENDRIKSEN, William. João. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014, 
p. 329. (Comentário do Novo Testamento). Logos Software.
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Agora, em Cristo nós somos “luz do mundo” (Mt 5.14-16) 
e nos diferenciamos daqueles que amam as trevas quando 
nos comprometemos com a prática da verdade (Jo 3.19–21). 
A partir de sua herança judaica, eis como Paulo provavel-
mente entendia luz e trevas:

A luz origina-se de Deus e está associada a ele, en-
quanto as trevas estão associadas ao inimigo, Satanás. 
O mundo está nas trevas até que a luz do evangelho 
penetre e os que estão “em Cristo” se transformem 
de filhos das trevas em filhos da luz e vivam no “dia”, 
não na “noite”.104

Resumindo, os inconversos estão em trevas; o povo de 
Deus comunga com ele que é luz, por meio de Cristo, que 
é luz. O brilho da luz de Deus nos crentes os livra do poder 
do pecado e de Satanás e os torna luz do mundo (tabela 5).

Luz no contexto da redenção

Deus é luz; luz é vida
Andar na luz é andar 

com Deus (isso 
santifica a vida)

Luz derramada; 
livramento do poder 

das trevas

Temos comunhão com Deus (que é luz), por meio de Cristo (luz do 
mundo). Deus resplandece em nossos corações e nos livra da escravidão 

do pecado e de Satanás. Somos feitos luz do mundo.

Tabela 5. A luz no contexto da redenção.

104  BORCHERT, op. cit., loc. cit.
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É por esta razão que o crente, esteja no vale ou no monte, 
anda “sempre na luz”.

7.2. O Espírito Santo como agente da vida na luz

Nós caminhamos na luz graças ao Espírito Santo. Paulo 
fala sobre isso em Efésios 3.14-19:

Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de 
quem toma o nome toda família, tanto no céu como 
sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua 
glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, 
mediante o seu Espírito no homem interior; e, assim, 
habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós 
arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes 
compreender, com todos os santos, qual é a largura, e 
o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhe-
cer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, 
para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.

Paulo orou para que os crentes de Éfeso fossem “for-
talecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem 
interior” (v. 16). Isso indica que nós caminhamos na luz 
graças à obra poderosa do Espírito. O modo como Paulo 
o fez é digno de nota. De acordo com Martin, “ajoelhar-se 
para orar, era sinal de grande urgência e angústia”.105 Ou-
tro estudioso coloca a questão do seguinte modo: “Aqui 

105  MARTIN, Ralph P. “Efésios”. In: ALLEN, Clifton J. (Org.). Comentário 
Bíblico Broadman: Novo Testamento. Rio de Janeiro: Junta de Educação Reli-
giosa e Publicações, JUERP, 1985, v. 11, p. 188.
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vemos Paulo se prostrando diante de Deus, de joelhos até 
a cabeça encurvada até o chão, como alguém que presta 
reverência e leva uma questão de extrema importância a um 
rei poderoso (a posição mais comum para a oração era em 
pé)”.106 Acerca do andar do cristão na luz, Paulo nos indica 
que sua origem é o “Pai” (v. 14) e que só podemos andar na 
luz por pura graça: “segundo a riqueza da sua glória, vos 
conceda” (v. 16). De acordo com Calvino:

Ele [Paulo] declara que tal confirmação é obra do 
Espírito. Daqui se segue que a mesma não procede 
da capacidade do próprio homem. Pois como o prin-
cípio de todo bem procede do Espírito de Deus, assim 
também o desenvolvimento. Que tal coisa é recebida 
da divina graça, faz-se evidente à luz do uso que ele 
faz do verbo conceder.107

O efeito desta obra no cristão é o fortalecimento interior 
poderoso (v. 16), de modo que sejamos “tomados de toda a 
plenitude de Deus” (v. 19). Conforme Ridderbos, a Igreja é:

[...] (a área ou domínio) enchida por ele. [...] Enquanto, 
por um lado, é dito sobre Cristo que ele enche todas 
as coisas (com sua poderosa presença) (Ef 1.23; 4.10), 
ainda assim a Igreja pode ser chamada de seu pleroma 
num sentido específico, como o domínio que foi cheio 

106  TURNER, Max. “Efésios”. In: CARSON, D. A. et al., op. cit., p. 1856.
107  CALVINO, João. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. São José dos 
Campos: Editora Fiel, 2010, p. 277. (Comentários Bíblicos). Logos Software.
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e a ser preenchido cada vez mais por ele (Ef 1.23; 3.19; 
4.13; Cl 2.10).108

O agente desta obra é o Espírito Santo: “mediante o 
seu Espírito” (v. 16). O Espírito é o executivo da Trindade. 
Ele procede do Pai e do Filho. Ele torna as promessas do 
evangelho experienciais para nós. Comentando este v. 16, 
João Crisóstomo afirmou que trata-se de um fortalecimento 
“contra as tentações”109 e prosseguiu: “Efetivamente, não há 
outro recurso de nos fortificarmos senão através do Espírito 
e das provações”.110 Então concluiu: “Por conseguinte, são 
necessárias grandes forças”.111

Qual tem sido a nossa fonte de energia para o enfren-
tamento dos embates diários? Paulo está orando ao Pai 
fervorosamente, suplicando pela ação do Espírito Santo. 
Algo deve tornar-se concreto na História, o fortalecimento 
interior dos crentes para a luta cristã. Obra do Espírito; 
poder do Espírito agindo de dentro para fora nos eleitos 
de Deus. Sem o Espírito Santo não haveria sequer crentes, 
que dirá crentes andando na luz.

Considerando que Paulo era apóstolo, pensemos em um 
líder fiel, pronto pela manhã; em meio a duros embates sob 

108  RIDDERBOS, Herman. A Teologia do Apóstolo Paulo: A Obra Clássica Sobre o 
Pensamento do Apóstolo dos Gentios. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2013, p. 433.
109  CRISÓSTOMO, João. 1: Homilias Sobre a Carta aos Romanos; Comentário 
Sobre a Carta aos Gálatas; Homilias Sobre a Carta aos Efésios. São Paulo: Pau-
lus, 2010, p. 730. (Coleção Patrística; 27/1).
110  CRISÓSTOMO, op. cit., loc. cit.
111  Ibid., loc. cit.
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o calor da tarde; lidando com questões de vida ou morte à 
noite; o tempo todo sendo alvo de conspiração. David Brai-
nerd recomendou a seu irmão missionário que cuidasse 
de sua saúde, que não se desgastasse exageradamente no 
trabalho; porém, o próprio Brainerd se desgastou e, como 
afirma seu biógrafo: “Ele era excessivo em seus labores, não 
levando em conta a devida proporção entre a sua própria 
fadiga e as suas forças. De fato, os aparentes chamados da 
providência, eram, por muitas vezes, extremamente difíceis, 
levando-o a labutar acima de suas forças”.112

Como cuidar de si mesmo? Como lidar com todas essas 
demandas? A questão levantada por Paulo em 2Coríntios 
2.16 se encaixa com perfeição aqui: “Quem, porém, é sufi-
ciente (hikanos; “intenso”, “adequado”) para estas coisas?” 
Humanamente falando, ninguém. A obra de Deus não 
prosseguiria caso dependesse de nossa capacidade ou 
força. Por estarmos inseridos em uma comunhão com o 
Deus Trino, o Senhor nos capacita e convida a agir con-
forme o Espírito: “Eu vos recomendo que ajais segundo 
o Espírito” (Gl 5.16 — BP). Não foi sem razão que Deus 
confortou Zorobabel (o líder da primeira leva de judeus que 
retornou a Jerusalém, depois do exílio): “Esta é a palavra 
do SenhoR a Zorobabel: Não por força nem por poder, mas 
pelo meu Espírito, diz o SenhoR dos Exércitos (Zc 4.6). A 
salvação é uma obra espiritual. A luta cristã é espiritual. 
Como disse Paulo:

112  EDWARDS, Jonathan. A Vida de David Brainerd. reimp. 2012. São José 
dos Campos: Editora Fiel, 1993, p. 7. Grifos do autor.
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Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, 
em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. 
Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava 
enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio 
Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante 
ao pecado; e, com efeito, condenou Deus, na carne, o 
pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em 
nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo 
o Espírito (Rm 8.1-4).

Adão e Eva desejaram o fruto que implicava desobe-
diência ao criador (Gn 2.17; 3.6). O Espírito Santo produz 
o fruto que nos torna parecidos com Cristo.

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longani-
midade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os 
que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as 
suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, 
andemos também no Espírito (Gl 5.22-25).

Eis o resultado do evangelho em nós: benesse divina; a 
concessão do Espírito; a obra do Espírito; o poder do Espírito; 
fortalecimento do homem interior para que o sirvamos no 
poder dele e para glória dele. Por conta disso, pelo Espírito, 
estejamos no vale ou no monte, andamos “sempre na luz”.
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Reflexão

Na salvação, somos iluminados não momentaneamente, 
mas para sempre, de modo que vida cristã equivale à vida 
na luz. Em Cristo, luz do mundo, nós somos feitos luz.

Quando dizemos que a salvação e a luta cristã são es-
pirituais, assumimos que dependemos do Espírito Santo. 
Sem ele, não podemos ser ou permanecer cristãos.

CompaRtilhamento

Caso queira, diga ao grupo sua opinião e impressões 
sobre este capítulo.

oRação

O que falta para você começar a sua peregrinação com 
Deus, “por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz”? 
Coloque isso diante de Deus, em oração sincera.





Conclusão: Sob o novo 
Josué, adentrar na terra 
além do Jordão

O cristão luta até vencer. Como vimos, isso não quer 
dizer que ele vença sempre, mas sim, que cada 
vez que é vencido, encontra conforto gracioso e 

suficiente em Cristo. Então, recobra ânimo e volta a lutar. 
Isso se repete até a glorificação; trata-se da perseverança 
dos santos, que conecta o crente à parte final do hino Des-
cansando no Poder de Deus:

Sempre em frente vou, 
bem contente estou, 
descansando no poder de Deus. 
Tudo vou vencer pelo seu poder, 
descansando no poder de Deus.113

O leitor atento talvez perceba que a luta cristã, tal como 
proposta por este estudo, demanda ler as Escrituras pela 
ótica da graça. Enxergar os deveres e o desfrute das pro-
messas pactuais como realizáveis apenas pela graça que nos 
chega em Cristo. Considerar que os crentes mencionados 

113  HOFFMANN; SHOWALTER, op. cit., loc. cit.
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na Bíblia não foram abençoados em razão de serem fiéis, 
ou de Deus honrar a fé ou o desempenho deles. Cristo foi (e 
é) fiel. Cristo confiou (e continua confiando) perfeitamente 
em Deus Pai. Os cristãos recebem o que é de Cristo como 
dádiva — fé, disposição e amor a Deus somente pela graça.

Quando João diz que o cristão é vitorioso ou forte, isso 
se dá unicamente pela força que recebe em e por Cristo 
(1Jo 2.12-14). Em Isaías 40, o povo de Deus não está seguro 
de que o SenhoR o perdoa e luta por ele (cf. Is 40.1-2). Deus 
responde que tudo será acertado, que ele mesmo se mani-
festará cumprindo sua palavra eterna, que trará recompensa 
e apascentará seu rebanho (Is 40.3-11). Não há Deus como 
ele; nenhum ídolo ou nação fazem frente a ele e o direito de 
seu povo é por ele conhecido (Is 40.12-27). Deus é o criador 
que não se cansa e ainda fortalece ao cansado; o seu povo 
é fortalecido enquanto nele espera (Is 40.28-31). Tudo isso 
tem a ver com a pessoa e obra de Jesus Cristo.

Por que o reino foi tirado de Saul, quando este não 
seguiu a ordem meticulosa de Deus, mas foi assegurado a 
Davi que falhou como pai, adulterou, mentiu e assassinou 
(1Sm 15.1-31; 2Sm 11.1-27; 13.1-39; 14.1-24; 18.5-33)? Deus quis 
salvar Davi, por graça.

É imperativo para a luta cristã que nos entendamos à luz 
do evangelho. Em Cristo, recebemos de Deus “toda sorte de 
bênção espiritual nas regiões celestiais” (Ef 1.3). Em Cristo, 
fomos “escolhidos [...] antes da fundação do mundo” (Ef 
1.4). “Por meio de Cristo”, Deus “nos predestinou para ele, 
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para a adoção de filhos” (Ef 1.5). Nós recebemos da graça 
do Pai “no Amado” (Ef 1.6). Fomos redimidos “segundo a 
riqueza da sua graça” (Ef 1.7). A “armadura de Deus”, que nos 
assegura firmeza “contra as ciladas do diabo” e resistência 
“no dia mau”, nada mais é do que Jesus Cristo, conforme 
o evangelho, aplicado a todas as áreas de nossa vida e de 
nosso ser (Ef 6.10-18). Por fim, precisamos usar a lente do 
evangelho para interpretar cada experiência, ação, omissão, 
sucesso e fracasso de nossa vida. E a seguir, andar com Deus 
nesse mundo feito gente cristã comum (ordinária), seres 
humanos de carne e osso, redimidos por graça.

Certo dia, então, piscaremos, e eis que cruzamos o 
Jordão! Nossas armas, desgastadas, ficarão para trás, na 
margem oposta. Atravessaremos os portões esplêndidos 
trajados com vestes novas, ouvindo em volta que “cessou 
a luta, afinal”. Em nós e ao nosso redor, tudo será glória. 
À nossa frente, nos recebendo de braços abertos, estará o 
Senhor Jesus Cristo, Capitão de nossa salvação!

Isso nos motiva a lutar e cantar:

A luz bendita me vai guiando 
em meu caminho para a Mansão; 
Mais e mais perto seguindo o Mestre,  
possuo o gozo da salvação.114

114  ZELLEY; DUARTE, B. R. “Hino Brilho Celeste, 114”. In: MARRA, op. 
cit., p. 90.
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