ESTUDO 09 - AS LUTAS DA VIDA CRISTÃ
Você está de parabéns, querido discípulo de Cristo. Nós já estamos na penúltima lição deste curso
de consolidação. Neste momento da sua caminhada cristã, você já deve ter percebido que o
caminho do discipulado não é caracterizado apenas por bênçãos e alegrias.
Acredito que você já tenha enfrentado muitas lutas e dificuldades para permanecer firme até aqui.
O discipulado visa te ajudar a ser vitorioso nestas difíceis batalhas. Vamos ver o que a Bíblia nos
fala sobre este assunto:
Leia I Timóteo 6.12 e II Timóteo 4.7 e responda: Como o Apóstolo Paulo descreve a carreira
cristã? ________________________________________________________________________
Isso mesmo. Ele descreve como sendo uma luta, uma peleja, onde muitas coisas se opõem ao
cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas.
O Combate Espiritual no Discipulado
O mundo que conhecemos não é constituído apenas de seres ou coisas materiais. Além do que
podemos enxergar, a Bíblia revela que existe um mundo espiritual, onde habitam seres malignos
que lutam contra os servos de Deus. Este lugar é chamado de Região Celestial. Vejamos:
Leia Efésios 6.10-13 e responda: Contra o que nós devemos permanecer firmes (v11)?
_________________________________________________________________________
Quais são os nossos verdadeiros inimigos (v12)? _______________________________________
Como podemos vencer nesta luta (v10, 13)? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Este texto nos mostra então que nós temos um adversário. Seu nome é Satanás, o Diabo. Ele quer
destruir e lançar no inferno a todos os homens.
Leia João 10.10 e responda: Qual é o maior desejo do diabo, apresentado como “o ladrão”, neste
texto? _________________________________________________________________________
Isto mesmo. O desejo do diabo sempre foi “matar, roubar e destruir”. Ele procura constantemente
lançar armadilhas e tropeços para que caiamos e venhamos a desistir da vida com Deus. Ele é,
portanto, o nosso maior e pior adversário.
Áreas de Conflito no Discipulado
Leia I João 5.18 e responda: O que o Diabo não pode fazer com os servos de Deus, e por que?
_______________________________________________________________________________
É importante que você saiba que, embora o diabo busque constantemente nos derrubar, ele não
pode fazer isto de maneira direta. Ele não pode nos tocar porque somos filhos de Deus, protegidos
por Ele. Veja Romanos 8.37-39.
Muito bem, vamos continuar. Como o diabo age? Quais são as suas maneiras de agir? O que ele
faz, então? Afirmamos acima que ele age de maneira indireta. O que ele pretende é levar os filhos
de Deus ao pecado, para depois então oprimi-los com alguma situação.
Leia Efésios 4.27 e responda: Qual é o conselho que a Bíblia nos dá em relação ao Diabo?
_______________________________________________________________________________
Leia ainda Tiago 4.7 e responda: O que nós devemos fazer contra o Diabo?
______________________________________________________________________________
Dar lugar ao Diabo é ceder às tentações para o pecado que ele oferece. Resistir a ele é não cair nas
suas tentações.
Leia ainda Mateus 6.13 e responda: O que devemos pedir a Deus em relação a este assunto?
_______________________________________________________________________________
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Devemos pedir a Deus para que Ele nos dê forças para não cairmos nas armadilhas do Diabo. O
plano do diabo é levar-nos a cairmos no pecado e abandonarmos nossa fé. Para isso ele usa de
vários artifícios. Aqui veremos alguns deles, que são: As tribulações, as perseguições, o desânimo
e as más amizades.
As tribulações
Muitas vezes, Deus pode permitir que o Diabo lance algumas tribulações sobre os Seus filhos.
Isto não significa que Deus nos tenha abandonado, mas que Ele está nos provando. Para isso
permite ao Diabo nos atribular.
Leia I Pedro 1.6-7 e responda: Qual a finalidade das tribulações que nos sobrevém?
_______________________________________________________________________________
Leia o Texto de II Coríntios 12.7 e responda: O que o Diabo desejava fazer com Paulo, neste
texto? _________________________________________________________________________
Neste texto, o Diabo procurava causar dores na carne do apóstolo Paulo, usando um espinho. Este
espinho não é literal. Significa alguma situação que causava dores no Apóstolo. Era uma
tribulação.
Da mesma maneira ele fez com Jó. Leia Jó 2.1-7 e responda: O que Satanás fez à vida de Jó?
______________________________________________________________________________
Satanás, além de acabar com os filhos e as riquezas materiais de Jó, causou-lhe grandes dores e
enfermidades. Isto era para Jó uma grande tribulação.
Da mesma maneira, querido aluno, nós podemos enfrentar tribulações causadas pelo Diabo. Isto
não significa que todas as tribulações sejam causadas por ele, mas que ele às vezes é o
responsável. Quando ele age assim ele tem a intenção de nos fazer desanimar e desacreditar da Fé.
É importante notar o seguinte: Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Nas nossas
tribulações, o nosso Deus não perdeu o controle da
situação. Ao contrário. Ele permite para nos provar e aumentar a nossa fé nEle. Devemos então
clamar a Deus quando atravessarmos estes momentos difíceis, acreditando que Ele tem o controle
sobre todas as coisas (Jó 42.2).
Leia ainda João 16.33 e responda: Que segurança Jesus nos dá nas tribulações?
______________________________________________________________________________
A perseguição
Muitas pessoas, ao se tornarem cristãs, enfrentam da família, dos amigos, de vizinhos e de outras
pessoas, uma certa perseguição. Às vezes, ela vem de alguém que professa uma outra religião.
Alguns se sentem traídos pela pessoa que se decidiu por Cristo. Pode acontecer rejeição da
parte de algumas pessoas que nos são muito queridas. Pode ir muito além disto.
.

Muitos que atravessam uma situação semelhante, não entendem, e pensam: Porque isto está
acontecendo comigo? Será que Deus está comigo nestes momentos? Vejamos na Bíblia o que
Deus nos fala sobre este assunto:
Leia João 16.20-21 e responda: Por que isto acontece com os cristãos?
_______________________________________________________________________________
Cristo disse que se alguém persegue os cristãos é porque ainda não conhece o evangelho. Nossa
atitude então é orar por eles, para que Cristo os converta também. Nunca revidarmos, mas
abençoarmos a todos.
Muitas pessoas têm sido ganhas através desta atitude de amor e perdão.

2

O Desânimo
O desânimo é a vontade de desistir da luta e de largar tudo. Há uma ilustração (não real) que conta
que o Diabo estava vendendo algumas armas que usava contra os cristãos. Um demônio se
aproximou de uma delas, para comprar, e ele disse: Essa eu não posso vender, porque é a melhor
que eu tenho. Já derrubei muitos cristãos com esta arma. Então o demônio perguntou: Mas qual é
o nome dessa arma? Desânimo, respondeu ele. A pior arma do Diabo contra nós é o desânimo. Por
isso, em momento algum devemos ceder ao desânimo.
Satanás tenta nos desanimar da oração, da leitura bíblica, do curso de consolidação, de irmos à
igreja, de participarmos das programações e de continuarmos firmes.
Ele lança idéias de que não vale a pena continuarmos, de que as pessoas não gostam de nós, de
que nós não conseguiremos vencer as tribulações, de que Deus não ouve nossas orações, e até de
que Deus não existe.
O que devemos fazer nestes momentos. Leia Josué 1.9 e responda: Qual a ordem e a promessa de
Deus a Josué? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quais os conselhos que temos em Hebreus 12.12-13, aos que estão desanimados na fé?
______________________________________________________________________________
Aqueles que estão cansados e desanimados não devem continuar assim. Devem lutar para reverter
a situação. A vida cristã é comparada a um pequeno barco que esta navegando contra a corrente.
Se ele remar, então irá para frente. Se não remar, não ficará parado, mas regredirá, sendo levado
pelas correntezas. Quando um cristão fica desanimado, e não prospera na fé, na verdade ele está
regredindo, sendo levado pelas correntes do mundo.
As Más Amizades
Uma das maiores carências que todas as pessoas tem é a necessidade de amigos. No entanto,
existem bons e maus amigos. Segundo a Bíblia, eles podem ser uma bênção ou uma dificuldade
para nós. Vejamos:
O que a Bíblia fala sobre as más amizades, em I Coríntios 15.33? __________________________
_______________________________________________________________________________
Existem as más amizades. Elas podem ser usadas pelo Diabo para nos fazer desistir da fé. Muitas
pessoas já desanimaram de seguir a Jesus Cristo porque foram pressionadas por amigos incrédulos
a fazerem assim. As más amizades podem ser usadas pelo Diabo para ridicularizar o novo
convertido, desaprovar sua decisão por Cristo, ou pressionar para as coisas do mundo.
Leia Salmos 1.1 e responda: Qual o caminho para a bem aventurança (felicidade)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Isso não significa que não devemos ter amigos não crentes. Significa sim que, quando nossas
amizades tentam nos levar a desistir de Deus, quando não conseguimos ganha-las para Cristo,
devemos então deixa-las até um tempo oportuno, quando ouvirão nossa mensagem. Caso
contrário, podemos acabar cedendo às pressões para cairmos novamente no pecado.
Concluindo:
A Bíblia nos declara que não obstante a todas as lutas da nossa caminhada, Deus nos faz mais do
que vencedores (Romanos 8.37). Portanto querido discípulo de Cristo, continue firme na sua
caminhada. Até nossa próxima lição, que também será a última deste primeiro curso. Nos vemos
no dia ______/______/______, às _________hs.
TAREFAS
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1. Texto para decorar: I João 4.4 - Leitura diária: I João 2.15-17; II Coríntios 4.16-18; Romanos
8.18; I Pedro 1.3-9; Lucas 10.17-20.3
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