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GUERRA ESPIRITUAL 
 

“O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; 
eu (Jesus) vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.” 

João 10.10 
 
SENTIR 
 
− Qual a sua rotina ao acordar pela manhã? 
 
APRENDER 
 
Muitas vezes, com o passar do tempo, vamos perdendo a noção 
do porquê fazemos o que fazemos. É muito fácil cairmos numa 
rotina sem significado.  
 
No início da vida cristã, normalmente, somos intensos na oração, 
na leitura da Palavra, na frequência nos cultos. Porém, com os 
anos, sem perceber, vamos perdendo essa intensidade e nos 
tornando triviais, rotineiros, desapercebidos da realidade. 
 
ESTAMOS EM GUERRA 
Há uma guerra espiritual sendo travada diariamente na vida de 
todo cristão. Temos um inimigo declarado cujo único propósito é 
nos afastar da presença de Deus. 
 
O diabo, nosso inimigo, está sempre aperfeiçoando suas 
estratégias para nos destruir. Isso tem menos a ver com 
possessões demoníacas e mais com lares desfeitos, cônjuges 
feridos, filhos marcados negativamente, amizades rompidas, 
violência doméstica e toda banalização da vida. 

Nessa guerra, o diabo trabalha incansavelmente para roubar 
nossa fé avivada, matar nossa esperança atuante e destruir 
nossa espiritualidade saudável. 
 
VITÓRIA GARANTIDA 
Mas a boa notícia é que não precisamos nos desesperar. Jesus 
veio para nos dar vida plena. E nessa guerra, nossa vitória já está 
garantida por Cristo. 
 
Nessa batalha, não lutamos sozinhos. E nossas armas não são 
terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas (2 
Coríntios 10.4). Ao nos aproximarmos de Deus ganhamos a 
resistência que precisamos (Tiago 4.7). 
 
REFLETIR 
 
O que vamos fazer com tudo isso que ouvimos? Hoje é dia de 
tomarmos uma decisão que terá desdobramentos eternos, e 
mudará nossa vida para sempre. 
 
Hoje é dia de nos arrependermos de viver um cristianismo 
egoísta, de só estarmos interessados na nossa satisfação 
pessoal, e descuidados do nosso testemunho e serviço de amor 
às pessoas ao nosso redor. 
 
APLICAR 
 
− Como está sua vida com Deus? 
− Você tem uma fé intensa e avivada ou tem sido envolvido por 

uma rotina comum e sem significado?  
 
− Você percebe que está numa batalha espiritual e que o diabo 

tem tentado destruir você e sua família? 
− O que você tem feito para combater esse ataque? 
 
É tempo de nos arrependermos e mudarmos de atitude. 
É tempo de buscar a Deus e obtermos dele vida plena. 
Orem juntos. 


