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Capítulo 1

FECHANDO AS BRECHAS

ão é novidade que Satanás tentará nos tirar 
da comunhão com Deus e nos enfraquecer na fé, 
colocando tentações diante de nós para pecarmos. É 
nesse ponto que temos de fechar as brechas, por meio 
das quais o maligno procurará entrar. Existem muitas 
“aberturas” que podem ser portas para o inimigo 
causar grandes estragos em nossa vida. Destacaremos 
três muito usadas por ele.

Medo

O pecado, além de trazer consequências desas-
trosas, nos afasta de Deus (Is 59.2) e os sentimentos 
mais destrutivos são embutidos no coração daquele 
que se se entrega à iniquidade, causando enfermi-
dades na alma, as quais se manifestam fisicamente 
depois. O medo é resultado do pecado, que vem 
logo depois de uma brecha ser aberta para o 
inimigo entrar.

Isso aconteceu no jardim do Éden. Depois de 
terem pecado contra o Senhor, desobedecendo à 
ordem para que não comessem do fruto da árvore 
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da ciência do bem e do mal, Adão e Eva descobriram 
que estavam nus e se esconderam. Esse relato está 
em Gênesis, capítulo 3, versículos 6-11:

E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se 
comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para 
dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram 
abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; 
e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E 
ouviram a voz do SENHOR Deus, que passeava no jardim 
pela viração do dia; e escondeu-se Adão e sua mulher da 
presença do SENHOR Deus, entre as árvores do jardim. 
E chamou o SENHOR Deus a Adão e disse-lhe: Onde 
estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, 
porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te 
mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que 
te ordenei que não comesses?

Perceba: a primeira coisa que Adão declarou 
foi que teve medo por estar nu, exposto diante de 
Deus, devido à sua desobediência. Então, escondeu-se, 
sentindo vergonha e culpa. 

Por vezes, a pessoa peca contra o Senhor e, 
depois, sente-se indigna e culpada. Nessa con-
dição, ela já está separada dEle. É certo que Deus 
não deseja que isso ocorra, mas a porta para o 
maligno entrar foi aberta e, a partir de então, se 
não houver genuíno arrependimento, um abismo 
chamará outro abismo (Sl 42.7).

O livro de Jó é esclarecedor quanto a essa realidade, 
pois narra o momento em que os filhos de Deus 
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foram apresentar-se perante Ele, e Satanás apareceu. 
O Senhor, mesmo sendo conhecedor de todas as 
coisas, perguntou ao inimigo: De onde vens? E Satanás 
respondeu ao SENHOR e disse: De rodear a terra e passear 
por ela (Jó 1.7).

Deus interrogou o diabo a respeito de um só 
homem, dentre tantos outros, pois, em Sua soberania, 
sabia que o inimigo estava ali para fazer-Lhe um 
pedido e emendou a pergunta, dizendo: Observaste tu 
a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a 
ele, homem sincero, e reto, e temente a Deus, e desviando-se 
do mal (1.8).

Satanás questionou: Porventura, teme Jó a Deus 
debalde? Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, e a sua 
casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, 
e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua 
mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema 
de ti na tua face! (1.9-11).

Naquele momento, o diabo apresentou o seu 
pleito a Deus e ganhou o direito de tocar no que 
per tencia a Jó: E disse o SENHOR a Satanás: Eis que 
tudo quanto tem está na tua mão; somente contra ele não 
estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do SENHOR 
(v. 12). A princípio, pode parecer estranho que Deus 
tenha concedido ao adversário tal permissão, mas a 
verdade é que isso só ocorreu porque existia na vida 
de Jó uma brecha para a ação do diabo.

Mesmo sabendo que tudo ia bem, Jó guardava 
dentro de si o medo de que circunstâncias adversas 
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ocorressem, e ele viesse a perder saúde, família e 
bens. Infelizmente, tudo isso aconteceu, deixando-o 
desesperado. Porém, mais tarde, quando descobriu 
onde estava seu erro, ele disse: Por que o que eu temia 
me veio, e o que receava me aconteceu? (Jó 3.25).

Embora Jó fosse temente a Deus e andasse em 
integridade perante o Senhor, em algum momento, 
permitiu que o diabo plantasse a semente do medo 
em seu coração. Ele não vigiou, então aquela semente 
cresceu, e o maligno o teve em suas mãos. 

A vida desse homem nos ensina que uma pessoa dá 
espaço para o inimigo fazer a sua obra de destruição 
ao deixar a dúvida tomar conta do seu coração. Se 
Jó não tivesse receio de que o Altíssimo não era 
suficientemente forte para protegê-lo, o diabo teria 
sido envergonhado ao desafiar a fé do patriarca 
perante Deus.

Veja se o diabo tem colocado qualquer semente 
maligna em seu coração e livre-se dela o quanto 
antes. Se der abrigo às mentiras satânicas, você estará 
vulnerável ao mal (Hb 3.12). Por isso, vigie, ore e 
obedeça à Palavra de Deus, para continuar de pé ante 
as armadilhas de Satanás.

Rebelião

Ao longo dos anos, vi pessoas partirem para a 
eternidade antes do tempo por terem insistido no 
erro. Outras fracassaram completamente, porque 
estavam em constante desobediência ao Senhor. Nas 
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Escrituras, encontramos o caso de Saul, o primeiro rei 
de Israel. Ele cometeu atos que desagradaram a Deus 
e o reprovaram, fazendo com que seu reinado e sua 
vida tivessem um fim antes do tempo.

No capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, do 
versículo 8 ao 14, lemos um desses atos. Diante da 
afronta dos filisteus e o desespero do povo de Israel, o 
profeta instruiu Saul quanto à batalha e mandou que 
o rei esperasse por ele após a luta. Entretanto, como 
Samuel demorou-se e não foi ao seu encontro na data 
aprazada, o próprio rei resolveu oferecer holocaustos, 
os quais não lhe competiam, e isso o desabonou 
completamente perante o Senhor.

Mais tarde, o rei desobedeceu às ordens divinas 
mais uma vez, poupando o que devia ser destruído: 
E Saul e o povo perdoaram a Agague, e ao melhor das 
ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e 
ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente; 
porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente 
(1 Sm 15.9). Por causa dessa atitude gravíssima, 
o Senhor declarou que Se arrependera de tê-lo 
permitido reinar sobre Israel (v. 11).

Após ter se entristecido com o que ouvira de 
Deus sobre Saul, o profeta foi se encontrar com o rei, 
constatou o que ele fizera e foi enfático ao dizer: Tem, 
porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaustos e 
sacrifícios como em que se obedeça à palavra do SENHOR? 
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender 
melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião 
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é como o pecado de feitiçaria [...]. Porquanto tu rejeitaste a 
palavra do SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que 
não sejas rei (v. 22,23).

As palavras do profeta foram fortes: a rebelião é 
como praticar a feitiçaria. Portanto, se alguém não põe 
um fim no pecado que veio da rebelião corre um sério 
risco de ser desqualificado para a obra divina e, se não 
se voltar para Deus, pode se perder para sempre!

Durante os anos em que sigo o Senhor Jesus, 
testemunhei casos de indivíduos que terminaram 
suas histórias de maneira muito triste, deixando todos 
perplexos. No entanto, depois que se observava mais 
de perto a conduta deles, sempre se encontrava a 
razão: eles insistiram em cometer o pecado, dando 
total espaço para a ação do mal. 

Sinta-se alertado pela Palavra e não dê abertura 
ao diabo; recue e arrependa-se enquanto é tempo! 
Sempre que o inimigo vier plantar uma semente de 
rebelião em você, achegue-se a Deus e peça a Ele que 
o livre completamente.

Falsa autoconfiança

Antes de se tornar um grande apóstolo e fazer jus às 
palavras de Jesus em João 14.12 – Na verdade, na verdade 
vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras 
que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou 
para meu Pai –, Pedro foi tomado por um sentimento 
que contamina muitas pessoas: a falsa autoconfiança.
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Pouco antes de ser preso, Jesus avisou aos Seus 
discípulos: Todos vós esta noite vos escandalizareis em 
mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do 
rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei 
adiante de vós para a Galileia (Mt 26.31,32).

Pedro, em um ímpeto, encheu o peito e disse: 
Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me 
escandalizarei (v. 33). 

Jesus, então, o alertou, dizendo: Em verdade te digo 
que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes 
me negarás (v. 34). 

O discípulo, mais uma vez, declarou com vee-
mência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, 
não te negarei (v. 35).

Observando as palavras do discípulo, até podemos 
ficar admirados com tamanha demonstração de 
compromisso com Jesus. No entanto, tal atitude deu 
a chance para a ação do inimigo. Na verdade, Pedro 
não estava com o seu coração vigilante e ligado com 
Cristo. Assim como ele, muitas pessoas se deixam 
levar por essa artimanha maléfica, esquecendo-se 
de que as Escrituras alertam: Confia no SENHOR de 
todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 
entendimento (Pv 3.5). 

Quantas pessoas são tão autoconfiantes que 
chegam a dizer que não precisam da ajuda de Deus 
para nada, que o seu deus é o dinheiro ou a sua inte-
ligência! Essa maneira de proceder e pensar poderá 
levá-las à condenação eterna, se não caírem em si e 
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reconhecerem quem, verdadeiramente, é o Senhor 
de suas vidas (Mc 10.17-23; 1 Tm 6.17).

Se você está tentando resolver os problemas com 
a força do seu braço, sentindo-se muito seguro de si, 
cuidado, porque o inimigo pode estar rodeando-o 
a fim de tê-lo nas mãos e afundá-lo no pecado e 
no sofrimento (1 Pe 5.8,9). Esteja alerta sempre e ore 
a Deus para que o fortaleça e o guie, mediante a 
Sua Palavra. 

Assim como enfrentamos situações na vida em que 
a nossa fé é colocada à prova e precisamos tomar uma 
posição, homens e mulheres que serviram ao Senhor 
no passado também suportaram dificuldades e as 
venceram. Então, sem dúvida, temos muito a aprender 
com eles. 

Dentre os muitos exemplos registrados na Bíblia, 
há alguns que nos inspirarão a nunca desistir da 
caminhada ao lado do Senhor. Acompanhe a trajetória 
de cada um nos capítulos a seguir.
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