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SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 18: O VERDADEIRO INIMIGO 

DA EVANGELIZAÇÃO*.
Texto Básico: Efésios 6.10-20
Recordando Conceitos: no último estudo vimos 

que a tarefa de evangelizar não é exclusividade de 
uma “elite religiosa”, antes, é dever de todos os crentes 
conforme observamos a vida e prática da Igreja no 
Novo Testamento. Hoje voltaremos nossos olhos para 
nosso grande adversário na tarefa evangelística. 

O grande truque de Satanás para impedir o 
avanço do evangelho é apontar falsos inimigos e 
postular alternativas falsas. Os homens, em sua 
cegueira causada pelo pecado, seguem com avi-
dez, pois estão simplesmente muito dispostos a 
acreditar que o verdadeiro vilão sempre é alguma 
outra pessoa (não eles mesmos) e que o verda-
deiro poder é alguma força impessoal ou proces-
so histórico fora do nosso controle. A reação de 
Adão e Eva no jardim após a queda ilustra esse 
“empurra-empurra” moral. O verdadeiro inimigo 
do homem é Satanás e os “principados e potesta-
des” sob seu controle (Ef. 6.12). A verdadeira li-
bertação sempre significa, antes de tudo, romper a 
escravidão do pecado no nível pessoal pelo poder 
de Jesus Cristo (Ef. 1.7). Isso significa que indi-
víduos são “revividos” depois de estarem “mortos 
em seus delitos e pecados” (Ef. 2.1). A salvação co-
meça aqui: essa é uma porta estreita indispensá-
vel que Satanás deseja bloquear, pois é aqui que o 
homem morre para si mesmo, repudia Satanás e 
reconhece Deus como o soberano e Jesus Cristo 
como único caminho para Deus e, assim, para o 
reino de Deus- At. 4.12.

A tentação de aceitar deuses substitutos e sa-
tãs falsificados está sempre perante a igreja. Em 
vários períodos da história, a igreja tem sido en-
ganada, guerreando contra arqui-inimigos falsos. 
Quando a igreja aceita a definição de inimigo 
dada por Satanás, também logo adota as táticas 
de Satanás. A igreja deve ver com clareza suficien-
te a identidade do verdadeiro inimigo e discernir 
como e onde Satanás está agindo hoje. Ele traba-
lha em estruturas sociais, ideologias, movimentos 
e pessoas. Mas a igreja deve ver o inimigo por trás 
do inimigo para evitar faltas alternativas e uma 
falsa definição do problema. Ela não pode reduzir 
a fé a uma ideologia – mesmo que uma ideologia 
religiosa (um dos tipos mais perigosos) e, com 
isso, comprometer o próprio evangelho. Falsos 

inimigos induzem soluções falsas que, em geral, 
são a imagem reversa do suposto culpado. Assim, 
a igreja cai numa cilada, sendo levada a lutar no 
campo do inimigo com as armas dele.

É muito frequente a igreja deixar o mundo de-
finir a natureza da batalha. Se o comunismo ou o 
socialismo são vistos como “o” inimigo, os cris-
tãos são tentados a se dedicar sem reservas à livre 
iniciativa. Se o inimigo é o “capitalismo depen-
dente e o neocolonialismo”, os cristãos tornam-se 
reféns da ideologia neomarxista. Se o adversário 
é a globalização, os crentes podem se tornar isola-
cionistas ou nacionalistas. Se o perigo é um ponto 
de doutrina, os cristãos transformam a ortodoxia 
num cassetete e por aí vai.

A igreja deve sempre aceitar a definição que a 
Bíblia dá ao problema do homem e a identifica-
ção que ela faz do inimigo. A Bíblia deixa claro 
que o último inimigo a ser vencido é a morte - 1 
Co. 15.26 – o que deixa bem claro o seu tamanho 
em relação aos demais. A identificação deste ini-
migo pode ser um teste para a igreja. Todas as ide-
ologias, instituições, homens e movimentos são 
impotentes diante da morte. A igreja tem o alvo 
certo apenas quando sua guerra e luta levam à vi-
tória sobre a morte. “Que tipo de salvador ou deus 
seria alguém que não pode ou não quer salvar-
-nos da morte, do pecado e do inferno?”, escreveu 
Martinho Lutero. Se a igreja enxergar com clare-
za e agir com fidelidade, participará da vitória de 
Cristo sobre a morte literal, física, e obterá muitas 
vitórias para o reino ao longo do caminho. Mas se 
for enredada a lutar contra inimigos falsos, per-
derá seu poder redentor e ficará impotente diante 
das portas da morte.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• “A identificação deste inimigo [a morte] pode 

ser um teste para a igreja”. Partindo desse princí-
pio expresso pelo autor, de que forma podemos 
aplicar este “teste” em nossas vidas e na vida da 
igreja?

• Na sua opinião, quais tem sido os principais 
“falsos inimigos” que têm sido colocados por sata-
nás para atrapalhar a vida da igreja?

*Texto extraído e adaptado do livro “A Comuni-
dade do Rei”, de Howard Snyder, publicado pela 
ABU Editora. 


