Vitória sobre Satanás
Você obteve vitória sobre o mundo e sobre a velha natureza por fazer parte da
família de Deus. Você é mais que vencedor por Aquele que te amou. Mas, como
resistir ao diabo?

Vitória sobre Satanás
Quando você creu em Cristo, você nasceu de novo e tornou-se um dos filhos de
Deus ( Gl 3:26 ). Você foi gerado de novo de uma semente incorruptível, a palavra
de Deus ( 1Pe 1:3 e 23).
Deus é Luz, e não há nele trevas alguma, e você é filho da luz “Porque todos vós
sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas” ( 1Ts 5:5
).
Nada neste mundo pode afastá-lo da nova condição em Cristo “Porque estou certo
de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as
potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem
alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo
Jesus nosso Senhor” ( Rm 8:38 -39).
Ou seja, nenhuma criatura (inclusive Satanás) tem o poder de afastar os cristãos
de Deus. Em todas as coisas enumeradas pelo apóstolo (acusações, condenações,
tribulações, angustias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, etc), os
nascidos de novo são mais que vitoriosos em Deus ( Rm 8:33 -37).
Satanás não pode afastar o homem de Deus, porém, o homem pode afastar-se de
Deus. Como?
No jardim do Éden Satanás tentou o homem, mas Ele não tinha poder sobre o
homem para fazê-lo transgredir.
Foi o homem que, de livre e espontânea vontade, ao analisar os benefícios que
poderia obter da árvore do conhecimento do bem e do mal, lançou mão da árvore

e comeu “Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável
aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento…” ( Gn 3:6 ). O homem
esqueceu-se do alerta de Deus e guiou-se através dos seus sentidos.
O homem passou a confiar em seus sentidos e desprezou a palavra de Deus. Ao
comer da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem pecou contra o seu
Criador. A relação de amizade entre Deus e a criatura foi comprometida.
A condição de inimizade com Deus (pecado) propagou-se a todos os seus
descendentes, e é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus.
Ao tentar o homem Satanás sabia que não tinha poder para obrigar o homem a
transgredir, porém, sabia que somente a criatura pode distanciar-se do seu
Criador. Isto havia acontecido com ele. Não foi Deus quem rejeitou a Satanás,
antes, Satanás lançou-se da presença de Deus.
Qual era a ação de Satanás antes de você conhecer a verdade do evangelho?
O trabalho de Satanás com os incrédulos é cegá-los “Nos quais o deus deste
século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a
luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” ( 2Co 4:4 ).
Embora Deus já tenha preparado salvação poderosa o bastante a todos os
homens, eles permanecem na condição de inimigos de Deus pela ignorância que
há neles “Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela
ignorância que há neles, pela dureza do seu coração” ( Ef 4:18 ).
A ação de Satanás é voltada para comprometer o entendimento dos homens sem
Deus, para que eles não sejam alcançados pela verdade do evangelho. Eles
ignoram o amor de Deus, uma vez que ainda não lhes resplandeceu a luz do
evangelho.
Como Satanás cega o entendimento dos homens sem Deus?
Satanás sabe que o homem guia-se pelos seus sentidos, uma vez que Adão e Eva
portaram-se desta maneira no Éden. Satanás procura fazer com que os homens
permaneçam guiados pelos seus sentidos, seguindo o coração perverso herdado
em Adão.

Os homens são levados a não perceber que trilham um caminho de morte. Todos
seguem o caminho espaçoso que conduz a perdição, porém, quando comparam a
conduta uns dos outros, consideram que aqueles que buscam uma vida integra
serão salvos, e que, os desregrados estão perdidos.
Os homens que vivem dissolutamente, cometendo toda sorte de torpezas, pensam
que as suas condutas os faz inimigos (separados) de Deus. Já os que seguem todas
as regras sociais e morais pensam que, por segui-las, poderão barganhar com
Deus a salvação.
Satanás não lhes deixa chegar a luz do evangelho, para que permaneçam
enlaçados no seu engano que ocorreu no Éden.
Não é o comportamento dos homens que os fez desagradáveis ou que os fará
agradáveis a Deus.
O nascimento através da semente corruptível de Adão já os tornou desagradáveis,
e somente através do novo nascimento o homem é agradável a Deus. Os homens
nascem em pecado, e não importa o bem e o mal que façam, e isto não lhes
melhorará a condição diante de Deus: estão mortos em delitos e pecados.
Quando você está em Cristo e alcança a condição de agradável a Deus, a luz do
evangelho resplandece e desfaz a ignorância proveniente de Satanás. Você
compreende que a única forma de o homem ter acesso a Deus é pelo novo e vivo
caminho Hb 10: 20.
Depois disso, o nascido de Deus precisa conhecer quais são os ardis de Satanás,
para que possa permanecer firme nos dias maus.
Ora, o ardil de Satanás está em falsificar a palavra de Deus, pois é através dela
que você tem vida ( 2Co 2:17 ). Ele procura fazer com que o cristão não guarde o
modelo das sãs palavras do evangelho “Conserva o modelo das sãs palavras que
de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus” ( 2Tm 1:13 ); “Ora,
irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual
recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retendes tal
como vo-lo anunciei” ( 2Co 15:1 -2 ).
Lembrando: Você é nascido de Deus e já venceu o maligno, porém, não deve
ignorar os ardis de Satanás “Porque não ignoramos os seus ardis” ( 2Co 2:11 ).

Você deve observar com maior diligência aquilo que já ouviu, para que em tempo
algum venha a desviar-se da palavra da verdade do evangelho ( Hb 2:1 ).
Nada pode separá-lo do amor de Deus, pois as portas do inferno não prevalecem
contra o corpo de Cristo, e você faz parte deste corpo ( Mt 16:18 ). Maior é o que
está conosco do que aquele que está no mundo ( 1Jo 4:4 ).
O seu cuidado deve estar em prosseguir em conhecer ao Senhor por meio da sua
palavra “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo” ( Ef 6:11 ). O cristão deve estar fortalecido em
Deus, e na força do seu poder, que é o evangelho ( Ef 6:10 com Rm 1:16 ; 1Co
1:18 ). É preciso reter a verdade do evangelho conforme anunciado na Escritura (
2Co 15:1 -2).
A concepção de mundo do cristão deve ser conforme a verdade do evangelho,
pois, se for de outro modo, é preciso o arrependimento (mudança de conceito)
“Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará
arrependimento para conhecerem a verdade, E tornarem a despertar,
desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos” ( 2Tm
2:25 -26).
A segurança do cristão está no poder de Deus, e não em si mesmo, pois do
contrário poderá ensoberbecer-se contra o seu irmão em Cristo, pois este é o
engano do diabo (soberba). Somente o conhecimento de Deus livra o homem da
queda proveniente das astutas ciladas do inimigo.
Você é um novo homem, regenerado, e trilha um novo e vivo caminho. Mas, a
astúcia do diabo está em tentar fazer com que você se guie novamente através
dos seus sentidos, com base no conhecimento proveniente da árvore do
conhecimento do bem e do mal, e não segundo o conhecimento de Deus, que é a
luz do evangelho.
Cuidado quando apresentarem a você outro evangelho pautado em boas ações,
pois elas não conduzem o homem a Deus Hb 10: 20. Cuidado com as mensagens
que apontam os deslize do homem como elementos que afastam o homem de
Deus. Este é um ardil de Satanás, e se você abandonar a simplicidade do
evangelho estará trazendo sobre si repentina condenação ( 2Co 11:3 ).
Quais são os riscos que Satanás representa àqueles que estão em comunhão com

Deus? Embora Satanás não possa roubar ou extinguir a vida de Deus em você, ele
possui ‘ardis’ para que você novamente comprometa a sua relação com Deus.
E quais são estes ardis?
Mudar o foco da palavra de Deus – Deus disse ao homem que poderia comer de
todas as árvores do jardim livremente (liberdade) “De toda a árvore do jardim
comerás livremente…” ( Gn 2:16 ), e Satanás enfatizou a proibição: “É assim que
Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?” ( Gn 3:1 );
Distorcer a ideia da palavra de Deus – Embora o Salmo 91 seja um salmo
messiânico, Satanás propôs a Cristo tentar a Deus, a pretexto de provar a sua
filiação divina ( Mt 4:6 );
Comprometer a compreensão da palavra de Deus – A compreensão da palavra de
Deus é essencial à nova vida, e a ação de Satanás é arrebatar o que é anunciado (
Mt 13:19 );
A verdade do evangelho demonstra que todos os homens são pecadores por
nascerem de Adão, e que é preciso nascer de novo através de Cristo, o último
Adão, para livrar-se da semente corruptível de Adão, tornando-se filhos de Deus.
Adão e Cristo são cabeças de duas gerações de homens. Adão é o cabeça da raça
humana que é constituída de homens carnais, e Jesus, o cabeça de uma geração
de homens espirituais ( 1Co 15:45 e 49).
A Bíblia demonstra que o homem é pecador por ser descendente de Adão (filho da
ira e da desobediência). O homem sem Cristo peca porque é servo do pecado, e
não dispõe de meios para mudar está condição, a não ser que Deus o redima
através do novo nascimento.
Enquanto Deus demonstra através da sua palavra que a morte, a condenação e a
ira veio sobre todos os homens por causa da desobediência de Adão, o diabo
utiliza o ardil de apontar a conduta do homem como a fonte de todos os males.
Enquanto Jesus demonstra que do coração dos homens é que procede toda sorte
de males, ou seja, o coração do homem é corrupto segundo a natureza
pecaminosa herdada de Adão, os fariseus e escribas focavam o comportamento
dos homens como sendo a raiz da malignidade ( Mt 15:18 -20).

O diabo foi vencido por Cristo na cruz, e você é vencedor por Cristo. Permaneça
de posse desta vitória retendo a verdade do evangelho tal qual é anunciado na
Escritura ( 2Co 15:2 ). E para isso, ‘tomai toda a armadura de Deus’ ( Ef 6:13 ).

Perguntas e Respostas:
1) Alguém pode afastá-lo de Deus? ( Rm 8:35 )
R. Não!
2) Satanás pode afastar o homem nascido de novo de Deus? ( Rm 8:39 )
R. Não!
3) O que fez Adão e Eva afastarem-se de Deus? Gn 3: 6; Guiarem-se e confiarem
em seus _instintos__.
4) Satanás não tem poder para fazer o homem que está em Cristo distanciar-se de
Deus, mas procura fazer com que o cristão se _distancie__.
5) Quais são os ardis de Satanás?
R. Mudar o Foco da palavra de Deus; distorcer a ideia da palavra de Deus;
comprometer a compreensão da palavra de Deus.
6) No que consiste a armadura de Deus?
R. A Verdade do Evangelho.
7) Por que veio a condenação e a morte sobre todos os homens?
R. Porque Adão e Eva deixaram de confiar na palavra de Deus.
8) É o comportamento dos homens que os faz agradáveis a Deus?
R. Não!
9) Como ter acesso a Deus? ( Hb 10:20 )
R. Através de Cristo Jesus, crendo em sua palavra.

10) O que Satanás procurou fazer na tentação de Jesus?
R. Distorcer a palavra de Deus.

