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Conheça o inimigo 
Gênesis 3.1-5 e 2 Coríntios 11.3 

SENTIR 
Já ouviu falar de Millôr Fernandes? Foi um desenhista, humorista, 
dramaturgo e jornalista brasileiro que alcançou notoriedade com as 
colunas de humor gráfico que publicava em diversas revistas e jornais.  
 
Alguma vez, ele disse uma frase muito interessante: “O perigo de uma 
meia verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira”. 
 
APRENDER 
O capítulo 2 de Gênesis apresenta-nos um belo quadro da vida do 
homem no Éden. Tudo era bom; não obstante, a cena se altera 
radicalmente. Por que? A resposta está no que acontece no começo do 
capítulo 3. 
 
Ali vemos em ação a astucia da serpente que, na conversa com Eva, 
não mente descaradamente, mas apela para uma meia verdade, 
expondo as armas que utiliza contra nós na batalha espiritual: a 
sutileza, a inteligência, o medo, a dúvida e a mentira. 
 
Enquanto Eva não duvidava da palavra de Deus e da sua bondade, não 
sentia fascinação pelo proibido. Mas quando a serpente usa suas 
armas, a incredulidade é gerada no coração e, então, Eva viu que “a 
árvore era boa (...) agradável (...) desejável”, e “comeu”. 
 
Conhecer o inimigo não quer dizer dar mais crédito ou poder a ele, do 
que a Jesus, mas é sabermos quais são as estratégias que nos atacam 
no dia mal. Quando sabemos quais são os caminhos pelos quais 
satanás age, podemos nos proteger, revestindo nossa mente com a 
Palavra de Deus e permanecendo cheios do Espírito Santo! 
 
Você já foi vítima de meias verdades? Quais? 

REFLETIR 
Como sabemos que foi satanás que tentou a mulher? 
 
Em que consistiu concretamente o pecado do homem? 
 
A advertência de que no dia em que comessem do fruto morreriam, 
cumpriu-se? Como? 
 
Quais são as práticas que temos aceitado porque “todo mundo faz 
isso”, mas que, sutilmente, tem aberto brechas para que Satanás atue 
nas nossas vidas? 
 
Qual é o campo de batalha onde enfrentamos a Satanás? Como ele 
atua e por que ele escolhe essa forma para lutar contra nós? 
 
Por que uma das armas preferidas de Satanás é a dúvida? 
 
APLICAR 
Paulo disse: “Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder” (Ef. 
6:10). Deus pode até enviar conselheiros para te ajudar, mas é o 
Senhor que te fortalece. É ele que renova as tuas forças! “Ele fortalece 
ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças” (Is. 40:29). 
 
Agora conhece as armas do inimigo, e o Senhor apresenta para nós as 
armas da vitória. Fortaleça-se no Senhor para que você possa resistir 
no dia mau! Ninguém vence batalha espiritual sozinho!  
 
Não ande sozinho, não para de orar, não pare de jejuar, não pare de ler 
a Palavra de Deus, e encha-se do Espírito Santo. 
 

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):  

 
 


