
6. Vitória Sobre as Forças do Mal. 4°°°° Trimestre 2012 – Crescendo em Cristo 

Textos Bíblicos: Efé. 1:18–22, Rom. 8:26–39, Tiago 4:7, 1 Ped. 5:6–10, Lucas 10:1–20, Atos 5:12–16. 

 Citações 

• Não se orgulhe de qualquer vitória porque todas elas dependem da vontade de Deus. Abu Bakr  
• Considero mais corajoso aquele que vence seus desejos do que aquele que derrota seus inimigos, 

porque a mais difícil vitória é sobre o eu. Aristóteles 
• Tanto quanto à presença do mal quanto à eventual vitória sobre o mal, a consequência é cósmica. 

Abrange o universo inteiro, o que o homem vê apenas em parte. A vitória será conquistada por meio 
de Cristo. Kenneth Scott Latourette  

• Um bom homem preferiria ser derrotado do que derrotar a injustiça por meios injustos. Sallust  
• Nuvens e escuridão nos cercam, contudo o Céu é justo e o dia da vitória certamente virá, quando a 

justiça e a verdade serão vindicadas. Nossos erros serão corrigidos e nós, uma vez mais, 
experimentaremos as bênçãos da liberdade. Mary Todd Lincoln 

 Perguntas 

 Trata-se de vencer ou de provar quem está certo? Por que não é suficiente para Deus provar seu 
poder? Conquanto queiramos ter a certeza de que haverá um fim vitorioso, o que é essencial para vindicar a 
Deus? O que é mais importante para nós – obter vitória sobre os espíritos do mal ou ter nossos nomes inscritos 
no Céu? 

 Sumário Bíblico 

 Efésios 1:18-22 fala da exaltação de Jesus acima de todos os demais poderes. Rom. 8:26-39 é uma 
passagem muito encorajadora que fala de Deus trabalhando pelo nosso bem. Porque “quem nos separará do 
amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a 
espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; somos reputados como ovelhas 
para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque 
estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar 
doamor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.” (Romanos 8:35-39) 

 É nos dito: “resisti ao Diabo, e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7). Apesar de nosso sofrimento, Deus nos 
encorajará e nos salvará, diz I Ped. 5:6-10. Jesus, emLucas 10:1-20, deixa claro que sua presença já é juízo 
sobre os que se recusam a responder. Ele concedeu a seus discípulos a tarefa de anunciar o reino, mas os 
advertiu a não orgulharem-se de seu poder sobre os espíritos mas, ao invés disso, lhes disse para serem gratos 
por terem seus nomes inscritos no Céu. Atos 5:12-16 fala dos milagres que os apóstolos eram capazes de fazer 
em nome e pelo poder de Jesus. 

  Comentários  

 Embora sejamos gratos pela certeza de que a vitória sobre o mal já foi conquistada e que Deus está ao 
nosso lado conquistando vitória sobre as forças do mal, isso não deveria tornar-se triunfalismo. Nossa vitória 
não é pela força. Do mesmo modo como Zacarias cita Deus: “Não por força nem por violência, mas pelo meu 
Espírito”, não devemos buscar vencer a guerra por meio de algum meio “militar”. 

 O modo de Jesus conquistar a vitória foi na cruz. Portanto, precisamos nos identificar com o mesmo 
tipo de meios e usá-los. O amor não insiste em impor sua vontade, etc. Nada tem a ver com coação mas com 



um desejo de vencer pela demonstração de trato amorável. Claro que o amor pode, mesmo assim, ser rejeitado 
e o mal tem consistentemente feito isso. No fim há um Fim! Mas não por força irresistível, e sim pela 
demonstração do que é verdade e justiça. 

 Quanto somos atacados pelo mal, Rom. 8:26-39 nos lembra que nada pode nos separar do amor de 
Deus em Cristo Jesus. Mais do que orar pela derrota de nossos inimigos, precisamos orar pelo sucesso do bem 
em nossa vida, nos apegando a nossa esperança em Jesus, seguros de seu amor por nós. 

 Lembre-se de como os discípulos desejavam invocar fogo dos céus sobre uma vila samaritana porque 
eles não haviam recebido bem a Jesus. (Ver Lucas 9:54). Jesus os repreendeu por dizerem isso. Por que? Não 
teria sido uma grande demonstração de poder e juízo contra os que não aceitam a Jesus? Não, este nunca foi o 
modo de Jesus agir. Retaliação não está no dicionário de Deus. Ele não é pessoalmente ofendido pela rejeição, 
mas entristecido por ela, porque significa que ele não tem como ajudar aqueles que se afastam dele. 

 Assim, quando se trata de vitória sobre as forças do mal, sabemos que Deus de fato tem poder. Mas 
ele prefere atuar por meio de exemplo e demonstração, ajudando-nos todos a entender qual é o verdadeiro 
fundamento de sua natureza e governo. Precisamos pensar do mesmo modo. Não há dúvida: a vitória está 
segura. Talvez não experimentemos justiça nesta vida. Talvez não recebamos o que “merecemos”. De fato, 
talvez nem sempre consigamos vencer o mal. Mas sabemos que o mal foi desmascarado e revelado sua 
verdadeira face, e que um dia deixará de existir e bondade reinará para sempre. Eis uma boa razão pela qual 
viver! 

Comentários de Ellen White 

Ao virem a Jesus, eles [Tiago e João] Lhe relataram as palavras do povo [samaritano], dizendo-Lhe 
que eles haviam recusado dar-Lhe abrigo por uma noite. Achavam que uma grave ofensa havia sido cometida 
contra Ele e, vendo o Monte Carmelo à distância, onde Elias havia matado os falsos profetas, disseram: 
“Queres que ordenemos que fogo desça do céu e os consuma, assim como fez Elias?” Eles ficaram surpresos 
ao perceber que Jesus entristeceu-Se com suas palavras, e ainda mais surpresos quando ouviram Sua 
repreensão: “Vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos 
homens mas para salvá-los”. E Ele seguiu para outra vila. 

Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a aceita-Lo. É Satanás, e homens que atuam por 
seu espírito, quem busca forçar a consciência. Sob a alegação de zelo pela justiça, homens que se unem aos 
anjos do mal causam sofrimento a outros homens, com o objetivo de convertê-los a suas ideias do que seja 
religião; mas Cristo está sempre demonstrando graça, sempre buscando conquistar pela revelação de Seu amor. 
Ele não admite ter qualquer rival naalma, nem aceita serviço parcial; mas deseja apenas serviço voluntário, a 
deliberada submissão do coração constrangido pelo amor. Não pode haver nenhuma evidência mais conclusiva 
de que possuímos o espírito de Satanás do que a disposição para ferir e destruir aqueles que não gostam do que 
fazemos ou agem de modo contrário a nossas ideias. {Desired of Ages p. 487} 
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