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Comentário lição 01

Temos visto que nos últimos dias os servos do Senhor têm sido atacados por toda sorte de
so�smas e pensamentos contrários aos valores do Reino de Deus. A palavra “sutileza” denota
uma qualidade que identi�ca o comportamento inteligente, perspicaz, discreto e delicado.
Muitas vezes, os ataques de Satanás direcionados à igreja de Cristo não ocorrem de maneira
explícita por meio de perseguições e oposições. Muito pelo contrário, as artimanhas do Diabo
são impelidas de maneira velada e discreta, de tal forma, que, em algumas ocasiões, podem
atém mesmo passar desapercebidas. Nesta primeira lição, veremos que os ataques à Igreja
ocorrem em razão de que estamos vivendo os dias que antecedem à Vinda do Senhor, também
chamados na Bíblia de “tempos trabalhosos” (1 Tm 3.1) .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A IGREJA SOB ATAQUE

Estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor aqui nessa terra. É nítido que o mundo
está em grande desordem moral, espiritual e social, o que aponta para a proximidade dos
últimos momentos de todas as eras. E diante da proximidade do iminente Arrebatamento e,
consequentemente, do aparecimento do Anticristo, a humanidade vai se rendendo às sutilezas
satânicas e se envolvendo com elas.
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O Espírito Santo revelou que haverá, nos últimos tempos, uma rebeldia organizada contra a fé
pessoal em Jesus Cristo. Aparecerão muitos pastores de grande capacidade e poderosamente
ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus, e pregarão a verdade do
evangelho de modo e�caz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos
enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes,
desviarão a muitas pessoas […] Muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a
verdade (2 Ts 2.10) e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o
evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em
muitas igrejas (1 Tm 4.1; 2 Tm 3.5; 4.3). A popularidade dos ensinos antibíblicos vem
sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de
Deus .2

Nunca se viu tamanha desconstrução dos ensinamentos bíblicos como está acontecendo nos
últimos tempos. Pastores que manipulam a mensagem do verdadeiro evangelho em busca de
aceitação popular, se rendendo aos modismos desse mundo e afetando a Igreja de Deus.
Portanto, os últimos tempos conclama a atenção dos cristãos. Aquilo que parece ser aceitável
aos olhos e que convida as multidões, ataca sutilmente a sã doutrina e afasta os crentes do
caminho certo. Estamos num momento de alerta.

Destaque

Deus revelou aos Seus servos, mediante o Espírito Santo, que tais ataques ocorreriam em
decorrência do impacto espiritual provocado pelo anúncio do Evangelho neste mundo.
Sendo assim, a oposição de uma sociedade cada vez mais secularizada e distante de Deus não é
novidade. A declaração de nosso Senhor ao apóstolo João na ilha de Patmos cabe devidamente
em nossos dias: “Quem é injusto faça injustiça ainda; […] e quem é santo seja santi�cado
ainda” (Ap 22.11). À medida que o tempo passa, as pressões deste mundo aumentarão sobre a
Igreja, seja no campo espiritual bem como na estrutura moral, a �m de que os crentes percam
o brilho do Espírito e tornem-se insípidos (Mt 5.13,14) .1
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Então é bom dizer aqui que os cristãos não devem se enganar. Há um ataque em curso contra
a igreja e a cada dia que passa ele cresce em intensidade. Se nos dias dos apóstolos o Diabo se
valeu tanto de uma cultura hostil e da mesma forma da corrupção doutrinária para atacar a
igreja, agora não deveríamos esperar algo diferente. O que se pode dizer é que muda as
estratégias, entretanto, é o mesmo Diabo. Assim, o alvo é sempre o mesmo – calar a igreja .3

A NATUREZA DO ATAQUE

O cristão está engajado num con�ito espiritual com o mal. Esse con�ito é descrito como o
combate da fé (2 Co 10.4; 1 Tm 1.18,19; Ef 6.12), que continua até o crente galgar a vida do
porvir (2 Tm 4.7,8) […] No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele
trava, mediante o poder do Espírito Santo (Rm 8.13), contra os desejos corruptos dentro de si
mesmo (1 Pe 2.11), contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações (Mt
13.22; Gl 1.4; Tg 1.14,15; 1 Jo 2.16) e contra Satanás e suas forças. O crente é conclamado a
se separar do presente sistema mundano .2

Espiritualmente sofremos fortes investidas malignas em nossa vida. O próprio apóstolo Paulo
nos falou isso dizendo: “porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra
as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais” (Ef 6.12).

Verdadeiramente há um grande embate espiritual contra “espíritos enganadores” que se
in�ltram no nosso meio a �m de distanciar-nos do verdadeiro caminho. Precisamos estar
alertas e fugir das artimanhas malignas que tentam desconstruir os verdadeiros fundamentos
da fé.

Não podemos esquecer também que a imoralidade se alastra descontroladamente. As virtudes
morais da fé são confrontadas e des�guradas por homens “amantes de si mesmo”, mentirosos e
hipócritas, que perderam a total capacidade de discernir o que é certo ou errado. Precisamos
combater esses inimigos da fé.
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Destaque

Os ataques de natureza espiritual ocorrem justamente na tentativa de enganar a igreja do
Senhor, tentando confundi-la por meio de falsos ensinamentos ou manifestações espirituais
de ordem duvidosa. Com relação aos ataques de ordem moral, os crentes não devem ser
coniventes com comportamentos que se assemelham às práticas daqueles que não conhecem o
Evangelho. O comodismo e a falta de compromisso com a sã doutrina é também um sinal da
sutileza de Satanás na conduta dos crentes que não expressam compromisso real com os
valores do Reino .1

AS ESFERAS DO ATAQUE

Por todos os lados somos confrontados e combatidos. O objetivo de Satanás é o de tornar a
Igreja como um povo questionável, que não entende nada do âmbito espiritual e moral, mas
que divide a sociedade com palavras retrógradas e ultrapassadas. Por isso as constantes
a�rmações de “atualização da Bíblia” e de “desprezo do Antigo Testamento”.

Infelizmente, o aspecto religioso tem apresentado um crescente afastamento da fé, ou seja,
crentes que sucumbiram na caminhada por acreditarem nas sutilezas de Satanás. Estes são
aqueles que foram in�uenciados por facilidades de um falso evangelho, e hoje, por se acharem
“decepcionados” com aquilo que acreditavam, porém que não possuía um solo �rme para
fundamentar a fé, acabam se tornando opositores da fé cristã.

No aspecto social encontramos uma desconstrução do que é certo, verdadeiro e moral. Uma
inversão de valores surge como “um caminho aceitável” para agregar todos os públicos. A
família é afrontada constantemente com os ideais do feminismo, as ideias marxistas, e o
confronto do homossexualismo. En�m, estamos em guerra.

http://www.ebdemfoco.com/


As Sutilezas de Satanás Contra a Igreja de Cristo

As Sutilezas de Satanás Contra a Igreja de Cristo

www.ebdemfoco.com

O cristão trava um con�ito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos […]
Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo (Jo 12.31; 14.30; 16.11; 2 Co
4.4; 1 Jo 5.19), que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam
os crentes. É uma vasta multidão, altamente organizada em forma de império do mal, tendo
categorias e ordens .2

Destaque

[…] as esferas nas quais o ataque à fé cristã tem se concentrado. De uma forma geral, podemos
dizer que esse ataque engloba as esferas sociopolítica, ético-moral e espiritual. Nesse aspecto,
veremos que o Estado e, consequentemente, as instituições que o representam servem de
escudo para aqueles que não apenas se opõem aos valores cristãos, mas querem a todo custo
ver a fé cristã desconstruída. Por outro lado, como já sublinhamos, o ataque à igreja também
acontece do lado de dentro. Na verdade, essa, a meu ver, é a mais letal forma de ataque que o
Adversário promove contra a igreja. Isso por uma razão bem simples – líderes cristãos fracos,
que não têm convicção de suas crenças, tornam-se apenas presas do inimigo, mas, sobretudo,
instrumentos de propagação de seus erros. Isso acontece quando os líderes cristãos
doutrinados se rendem à cultura desse mundo, aceitando passivamente aquilo que o espírito
dessa época ditou como sendo a sua verdade .3

A IGREJA PROTEGIDA

A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e à sua
Palavra inspirada, e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais
podem enganar-se, e enganar os outros com sua mistura de verdade e falsidade. Essa
conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente praticar a vontade de Deus (Jo
7.17) e de andar na justiça e no temor de Deus (Sl 25.4,5,12-15) .2
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A igreja deve reagir contra tais investidas por meio da �delidade aos ensinamentos basilares da
fé cristã e pela preservação dos valores do Reino de Deus que são inegociáveis (2 Pe 1.10,11).
Trata-se de um exercício contínuo de aquisição de conhecimento, re�exão e prática dos
ensinamentos bíblicos. Assim sendo, a Igreja estará fortalecida pelo poder do Espírito para
permanecer �rme contra as astutas ciladas de Satanás (Ef 6.11-13) .1

Somente debaixo de uma vida devocional constante o cristão poderá vencer nessa guerra.
Precisamos das armas espirituais para poder combater esse duro combate. Não podemos
pensar que somos autossu�cientes e fortes para vencê-lo sozinhos.

Uma guerra dessa magnitude não pode ser combatida pela igreja usando armas carnais ou os
mesmos meios usados pelo mundo lá fora. É preciso usar as armas espirituais (2 Co 10.4). O
apóstolo Paulo destaca o poder da Palavra de Deus e da oração como armas e�cientes no
con�ito espiritual (1 Tm 4.5). Aos cristãos de Éfeso, Paulo recomenda que usem a Palavra de
Deus e a oração no Espírito como armas na guerra espiritual. Não há outra forma de vencer
essa guerra. A guerra precisa primeiro ser travada lá em cima para que a vitória apareça aqui
em baixo .3

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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