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Como deter satanás?  

 

Shalom família MASF Brasil! Hoje iniciamos uma série importante para as nossas 

vidas como discípulos, que diz respeito a como deter satanás e a não ceder as suas 

investidas para nos fazer pecar. Esta série está dividida em duas partes.  

 

Vejamos alguns tópicos importantes:  

 

1. O mundo jaz no Maligno   

O versículo que diz que “o mundo jaz no Maligno” significa que o mundo todo está, 
de certa forma, sob o controle de Satanás (1 João 5:19). Isso implica na verdade de 
que ninguém é capaz de escapar da influência do diabo e da tentação e condenação 
do pecado sem o socorro de Deus. É o apóstolo João quem declara que o mundo 
jaz no Maligno. Essa frase está registrada num texto em que o apóstolo faz um 
contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como fica claro, a palavra 
“maligno” nesse contexto é usada por João como uma referência a Satanás. 
Em seu texto o apóstolo fala da fé que vence o mundo. Ele explica que só quem é 
nascido de Deus é quem possui a fé genuína e crê que Jesus é o Cristo. Em outras 
palavras, João diz que a fé verdadeira é uma evidência do novo nascimento (1 João 
5:1-12). 
Consequentemente, o apóstolo ensina que todo aquele que é nascido de Deus não 
vive em pecado. Isso porque é o próprio Cristo quem guarda o seu povo impedindo 
que o maligno lhe toque. Então é nesse ponto que o apóstolo indica que na verdade 
só existem dois grupos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. É 
exatamente essa realidade que João expõe ao dizer: “Sabemos que somos de Deus 
e que o mundo jaz no Maligno” (1 João 5:19). Perceba que não há uma terceira 
possibilidade. Ou uma pessoa pertence a Deus, ou ela pertence ao sistema corrupto 
e iníquo deste mundo que é dominado por Satanás. 

2. Estratégias de satanás contra Jesus (Mateus 4:1-10) 

 Atacou a área instintiva através da fome e das necessidades humanas 

 Atacou a área de poder social. 

O Jesus em sua humanidade havia sido fragilizado por sua condição debilitada no 

deserto após quarenta dias em jejum, tinha que ser tentado para passar pela prova 

do livre arbítrio, da liberdade e da voluntariedade. Sua carne poderia escolher seu 

próprio benefício dando voz ao caminho do mal, ou escolher o caminho do bem, 
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vencendo todos os desejos que personificam os desejos humanos. (GIOIA, 1969, p. 

51) O jejum era um hábito de disciplina espiritual, onde se orava e se preparava para 

as grandes tarefas futuras. (RIBAS, 2009, p. 31) Os originais hebraicos e gregos não 

dizem que Jesus estava somente com fome, mas sôfrego de fome (esfomeado). O 

diabo sempre pode deixar as tentações atraentes diante das necessidades humanas. 

(BÍBLIA KJA, 2012, p. 1912) 

Jesus dá o exemplo em todas as coisas, inclusive em como Ele enfrentou a Satanás. 

As principais armas usadas por Jesus foi, a fé, o entendimento da Palavra, e a oração 

constante. Pelo conhecimento da Palavra é que se entende a vontade de Deus, por 

meio da oração é que se tem comunhão com Deus e pela fé que se tem a força para 

enfrentar todas as provações. 

 

3. Armas de satanás contra o homem 

 Tentação - Tentação é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. A 
tentação vem do diabo, vem de outras pessoas e vem de dentro mas nunca vem 
de Deus. Tentação é tentar levar uma pessoa a pecar. “Vende” a ideia do pecado, 
fazendo parecer bom para você. A tentação diz: “você quer pecar, você precisa 
pecar, não tem problema se você pecar”. 

 Opressão - A opressão resulta do cristão permitindo que os demônios sucedam 
nesses ataques. A opressão demoníaca é o resultado de quando um demônio é 
temporariamente vitorioso sobre um cristão – tentando-o a pecar e dificultando a 
sua capacidade de servir a Deus com um forte testemunho. Se um discípulo 
continua a permitir a opressão demoníaca em sua vida, a opressão pode 
aumentar a tal ponto que o demônio tem uma influência muito forte sobre os seus 
pensamentos, comportamento e espiritualidade. Os cristãos que permitem o 
pecado contínuo se abrem para uma opressão cada vez maior. Confissão e 
arrependimento dos pecados são necessários para restaurar a comunhão com 
Deus, o qual pode, então, quebrar o poder de influência demoníaca. O apóstolo 
João nos dá um grande incentivo nesta área: "Sabemos que todo aquele que é 
nascido de Deus não vive pecando; antes o guarda aquele que nasceu de Deus, 
e o Maligno não lhe toca" (1 João 5:18).  

 Possessão - Se a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, a 
possessão é a presença de um ou mais demônios dentro dela, Mc 5: 9-13. A 
opressão opera de fora para dentro, já a possessão, de dentro para fora. É sinal 
de que o diabo alcançou grande domínio sobre a vida da pessoa.  
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 Incredulidade - incredulidade é quando temos dificuldade em crer. Podemos até 
ser salvos e crer em Jesus, mas por vezes a incredulidade interfere em nossa vida 
espiritual. Temos dificuldade em largar a incredulidade da vida antiga. Essa 
incredulidade pode nos impedir de ver muitos milagres. A falta de fé limitou a 
ação de Jesus em Nazaré durante seu ministério (Mateus 13:58). Sabemos na 
teoria que nada é impossível para Deus, mas em certas áreas de nossas vidas 
sentimos que Deus não pode fazer nada. Precisamos tomar cuidado para que a 
incredulidade não estrague nossa vida espiritual. 

 Laços – Significa nó, armadilha, cilada. Podem ser amizades que podem tirar o 
discípulo da vida espiritual e da comunhão, podem ser as redes sociais, passando 
horas vendo vídeos que só vão emburrecer e futricando a vida dos outros vivendo 
uma ilusão virtual, casamentos em julgo desigual crente com descrente, fazer 
sociedade empresarial com incrédulos etc...  

 Setas - As setas malignas podem ser desejos pervertidos que induzem ao erro e 
ao pecado. A perversão é uma arma do diabo. ... A fé em Cristo neutraliza a força 
do ataque do diabo! Por isso, a Bíblia nos conclama em Tiago 4.7: “Sujeitai-vos, 
pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”. 

 Instinto carnal – Quanto melhor entendermos a natureza da guerra dentro do 
campo de batalha de nosso coração em relação aos instintos canais, mais bem 
equipados estaremos para avançar como Cristo. Estejam ou não conscientes 
disso, o cristão tem um conflito constante em todos os aspectos de sua vida interior 
e em todas as ações. Existem instintos irreconciliáveis em constante combate 
(Tiago 4:1-3). Mas o crente tem ajuda divina para avançar nessa guerra. O 
versículo de Gálatas 5:16 fala de andar no Espírito e, mais tarde, entendemos que 
a carne é um inimigo moribundo (Gálatas 5:24). O pecado não terá domínio 
sobre o povo de Deus (Romanos 6:14). No meio de um conflito incessante, há 
esperança. Quem dará a libertação? Paulo responde a essa pergunta: “Dou graças 
a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor” (Romanos 7:25).  
 

 Maus pensamentos - os cristãos também são atacados por maus pensamentos. 
Apesar de terem sido escolhidos e chamados pelo Pai, redimidos pelo Filho e 
regenerados pelo Espírito Santo, o crente ainda possui sua velha natureza dentro 
de si. O crente foi ressuscitado espiritualmente, mas isso não significa que seu 
velho homem foi aniquilado. Sua carne ainda deseja aquilo que é contrário ao 
Espírito (Gálatas 5:17). Então mesmo um cristão verdadeiro pode ser confrontado 
por maus pensamentos que tentam dominar sua mente. Em geral esses maus 
pensamentos sugestionam práticas pecaminosas. Esses maus pensamentos 
acabam tentando o crente a pecar contra Deus. Tiago escreve que “cada um, 
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porém, é tentado pela própria concupiscência, sendo por esta arrastado e 
seduzido” (Tiago 1:14). Mas vale saber também que ser afligido por maus 
pensamentos por si só não é pecado. O pecado acontece quando a tentação 
rompe o campo dos maus pensamentos e resulta em algo experiencial. Tiago 
escreve que “havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o 
pecado, sendo consumado, gera a morte” (Tiago 1:15). 

Ilustrações sobre tentação - Satanás só quer um pedaço 

Vamos supor que você encontrava um negócio que não dava para resistir. O dono 
de um engenho de mil hectares quer vender a propriedade dele por 10,000 reais. 
Ele só quer ficar com um hectare no meio daquela propriedade em nome dele. O 
resto será seu. Parece um negócio que não dava para resistir. Você se junta com 
alguns parentes, todo mundo contribuindo uma parte, todo mundo entrando com 
sua poupança. Daí, depois de fechar o negócio você descobre a má notícia. Pela lei, 
o proprietário daquele um hectare no meio dos seus mil hectares tem direito a cortar 
uma estrada através da sua propriedade para chegar à dele. E, você não pode fazer 
nada. Ou seja, você é dono de uma grande propriedade, só que ela é cortada pelo 
meio pela estrada do antigo dono para chegar aquele um hectare dele. 

A mesma coisa acontece conosco na tentação. Escapamos da mão de Satanás e 
entramos em Cristo. Só que, deixamos o inimigo continuar como dono de um 
pedacinho no meio do nosso coração. E, aos poucos, toda semana, às vezes até todo 
dia, ele passa para lá. Começa com um trilho que mal dá para ver. Daí, com tempo 
vira uma estrada de barro. Com o passar do tempo, é uma pista dupla pavimentada. 
Satanás vai cortando nosso coração pelo meio para chegar àquele pequeno pedaço 
que um dia deixamos nas mãos dele. 

Você deixou algum pedaço do seu coração nas mãos de Satanás? Ou, você entregou 
tudo a Jesus? Pela lei dos homens, aquele pedaço é do dono até ele decidir vender. 
No mundo espiritual, com Jesus, o bom é que você pode ter de volta aquele pedaço 
hoje mesmo. Você pode tomar a decisão agora mesmo – “Eu quero meu coração 
de volta. Eu quero ele todinho, puro e inteiro, somente para Jesus. Não quero 
ninguém cortando, pisando e sujando meu coração.” Quer seu coração de volta? 
Entregue ele a Jesus e peça para ele enchê-lo do Espírito Santo. Só Jesus consegue 
lhe dar seu coração puro e inteiro e cheio do melhor de tudo que Deus tem para 
você. – Fonte site www.hermeneutica.com 
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Perguntas 

1. O que significa: “o mundo jaz no maligno”? 

2. Cite quais foram as estratégias de satanás contra Jesus? 

3. Cite e explique algumas das armas de satanás contra o homem? 

4. Sobre a ilustração do estudo, explique como o diabo trabalha para ter acesso 

ao nosso coração? 

5. Sobre o estudo de hoje, explique como o diabo trabalha contra as nossas 

vidas, e o que podemos fazer para detê-lo todos os dias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


