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De que lado você está? 

Efésios 6.10-18 e Deuteronômio 30.19-20 
SENTIR 
Ao longo da história da humanidade, a briga entre o bem e o mal tem 
sido representada das formas mais diversas. Contos, desenhos, 
quadros, livros de ficção e até filmes. 
 
De fato, há mais de 40 anos, o primeiro filme da saga Star Wars 
apresentava a ideia de uma “força” que controlava o universo e um lado 
escuro que tentava escravizar tudo e todos. Assim, extrapolava as telas, 
criando toda uma cultura que influenciou gerações. 
 
Alguns autores cristãos até usaram alguns elementos do filme, como o 
bem vencendo o mal, a virtude do sacrifício ou o poder da redenção, para 
iniciar um diálogo que permitisse testemunhar que a única “força” que 
muda as coisas é a que vem de Deus. 
 
O filme apresenta a luta entre a força e o lado escuro. Tem até 
armaduras. Mas não é uma batalha real. 
 
APRENDER 
Quando entramos na vida cristã nós entramos em uma batalha. Não é 
ficção, é real. E não é uma briga simples.  
 
Por isso Paulo disse em Efésios 6.10: “Fortalecei-vos no Senhor, e na 
força do seu poder”. Se não tivermos a força do Senhor não 
conseguiremos vencer.  
 
A Bíblia não só fala de um combate real, duro e constante, como também 
apresenta, em Efésios 6, uma armadura a ser utilizada e, em 
Deuteronômio 30, a possibilidade de escolher entre o lado da vida ou o 
da morte e quais as consequências disso. 
 

Estamos em uma batalha. Esta luta tem dois lados, o lado da morte e 
maldição, e o lado da vida e benção. De que lado você está? 
 
REFLETIR 
Você é filho de Deus? Como você sabe? 
 
Deus entrega os seus filhos ao controle de Satanás? Por quê? 
 
O que você entende por “andar na verdade” ou “cingir o cinto da verdade? 
 
Se você for acusado de algum comportamento errado ou de ter alguma 
atitude que não é considerada boa, o que você usa para se defender? 
 
Você promove a paz por onde passa? Como? 
 
O diabo lança flechas inflamadas na tua casa, no teu trabalho, na tua 
vida, e com isso ele vai plantando os seus incêndios. Como se defender 
disso? 
 
Qual é o maior campo de batalha usado por satanás? 
 
APLICAR 
Precisamos andar segundo os valores, princípios e verdades de Deus, e 
ser cristãos que honrem o nome do Senhor. Assim, os homens verão as 
Suas boas obras e glorificarão ao Pai que está nos céus. 
  
Não se preocupe com o diabo, ande com Deus. Mesmo andando em 
derredor, ele não pode tocar em você. O nosso negócio é Jesus, é estar 
do lado certo, é andar com Deus, é viver a beleza do Evangelho, livres, 
libertos, salvos e amados por Deus. 
 

NOVO APLICATIVO DA CGSEDE 
Agora temos um novo aplicativo com muito mais funções. Instale e faça 
o seu cadastro! Você pode acompanhar o culto ao vivo, acessar a Bíblia 
online, fazer suas doações, tudo ao mesmo tempo! 
 
Procure na loja de aplicativos do seu celular (Android e IOS):  

 
 



 


