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O livro de Apocalipse nos diz que, nos últimos dias, Satanás se levantará em ira e fará guerra “com os
remanescentes”. Estes remanescentes, evidentemente, são o Corpo de Cristo, composto por todos “os que
obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus” (Apocalipse 12:17).
Na igreja de Cristo, frequentemente falamos sobre guerra espiritual; a guerra descrita em Apocalipse é um ataque
global que Satanás lançará contra o Corpo de Cristo: “Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos”
(Apocalipse 13:7).
Todo crente é alistado no grande exército do Senhor e Satanás está promovendo uma guerra demoníaca contra
este exército. O apóstolo Paulo declara que em toda frente de batalha: “não lutamos segundo os padrões
humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas” (2 Coríntios 10:3-4).
Existem muitas “zonas de guerra” pelo mundo. Nos Estados Unidos, a guerra de Satanás contra a igreja está na
constante inundação de sensualidade e materialismo. As suas armas nesta guerra são o amor ao dinheiro e o
vício nos prazeres. Porém, existe um outro campo de batalha nesta guerra: a guerra particular de cada filho de
Deus.
Todo crente na terra enfrenta a sua própria guerra particular. A Bíblia declara: “Para tudo há uma ocasião, e um
tempo para cada propósito debaixo do céu... tempo de lutar e tempo de viver em paz” (Eclesiastes 3:1, 8). Nesse
momento, você pode estar vivendo tempo de paz. Eu agradeço a Deus por tais momentos na vida, quando a
alegria brota. Quando o seu tempo de guerra vier, ele pode envolver lutas que só você e Deus conhecem.
Todos estamos familiarizados com a história do Rei Davi, um homem justo que serviu Deus fielmente, porém, caiu
no pecado de adultério. Davi arrependeu-se com lágrimas e clamou a Deus em angústia; você pode ler a sua
confissão no Salmo 38 e especialmente no 39. Ele descobriu que a graça de Deus era verdadeiramente suficiente
e disse: “Ele dá fim às guerras” (Salmos 46:9).
Em todo conflito particular que você enfrentar, mantenha os seus olhos e pensamentos fixos nisso: a graça e o
amor de Deus nunca falham.
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