CONHECENDO E FRUSTRANDO AS INTENÇÕES DO INIMIGO
“Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês
perdoam a alguém, eu também perdôo; e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na
presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós; pois não ignoramos as
suas intenções.” (2 Coríntios 2:9-11)
IDENTIFICANDO COMO O INIMIGO AGE
Diante do arrependimento de um irmão que havia sido disciplinado e excluído da igreja, o apóstolo Paulo exorta
esta igreja a perdoar esse irmão e o aceitá-lo de novo na comunidade para não darem ocasião ao inimigo e serem
derrotados por ele. Tenha em mente que Satanás tem planos muito bem elaborados contra a vida daqueles que
creem no Senhor Jesus. Vamos ver abaixo como esses ataques ocorrem nas diversas áreas de nossa vida e o que
devemos fazer diante disso.
EM NOSSA VIDA PESSOAL
“Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto,
caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. "Já tive o
bastante, Senhor. Tira a minha vida; não sou melhor do que os meus antepassados. "1 Reis 19:3,4. Satanás sempre
irá tentar desanimar você, especialmente se você estiver próximo de alguma vitória em sua vida. Ele fará algo para
te desestimular, para te dar a percepção errada de que não vale a pena continuar. O inimigo fará com que você sinta
medo, insegurança e sensação de abandono. Ele deseja te derrotar. Se hoje você se encontra com algum desses
sentimentos, peça libertação e discernimento em nome de Jesus.
EM NOSSA VIDA CONJUGAL
“Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à
espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher; e a ele mataste com a espada dos filhos de Amom” 2 Samuel
12:9. Satanás abomina famílias. Ele cria oportunidades para brigas, separações, tentações diversas e traições. A
nossa natureza caída tente a todas essas coisas e se não cuidarmos e fecharmos essas brechas, Satanás entrará por
elas. Nunca parta do princípio que há alguma área “sob controle” em sua vida, ou seja, nunca imagine que há algo
em que você não possa cair. Geralmente são nessas áreas nas quais nos sentimos seguros que caímos, exatamente
porque as temos como garantidas e não nos precavemos. Cuide da sua família e cuide de você para sua família.
EM NOSSA VIDA ECLESIAL
“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia.” Hebreus 10:25. Satanás está neste momento tentando te
afastar da igreja. Não há como nos relacionarmos uns com os outros sem que em algum momento não haja alguma
desavença. Isso faz parte do processo de se relacionar. Em qualquer lugar iremos nos decepcionar. Devemos parar
de projetar uma perfeição irreal na igreja de Cristo, reconhecendo antes de tudo que a igreja não é somente para
andar com pessoas com quem temos afinidade, concordarmos com tudo e passarmos bons momentos. A igreja é o
meio principal pelo qual o Senhor nos trata e ensina. Você precisa da igreja para caminhar. Portanto, seja sábio: se
esforce sempre para buscar motivos para permanecer.
NA NOSSA VIDA PROFISSIONAL
“Então disseram ao rei: "Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste.
Ele continua orando três vezes por dia". Daniel 6:13. Satanás instigará pessoas para distorcerem as suas ações e te
difamar. Ainda que você não fale nada ou não critique ninguém, somente o fato de existir alguém como você
fazendo algo diferente dos demais, pode incomodar muito. Simplesmente porque você, apenas sendo você, vira um
espelho para o outro que mostra para ele mesmo o que ele não é. A tendência da natureza caída do ser humano é

destruir aquilo que o lembra de suas falhas ou dos seus erros. Portanto, clame sempre ao Espírito Santo para que
Ele mesmo aja em seu trabalho tirando a cegueira e trazendo luz a tudo.
PARE, PENSE e FRUSTRE AS INTENÇÕES DO INIMIGO NA SUA VIDA
“Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre
ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda
a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo,
os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o
sempre. Amém” (1 Pedro 5:6-11).

