


AS SUTILEZAS DE 
SATANÁS CONTRA A 
IGREJA DE CRISTO



VERDADE PRÁTICA

De forma sutil e sorrateira, o Diabo 

desfere ataques à Igreja. É preciso que 

cada crente saia ao combate com as 

armas espirituais dadas por Deus.



TEXTO ÁUREO

“Mas o Espírito expressamente diz 

que, nos últimos tempos, apostatarão 

alguns da fé, dando ouvidos a 

espíritos enganadores e a doutrinas 

de demônios.” (1 Tm 4.1)



LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 
1ª Timóteo 4:1-5

1 - Mas o Espírito expressamente diz que, nos 
últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando 
ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de 
demônios,

2 - pela hipocrisia de homens que falam 
mentiras, tendo cauterizada a sua própria 
consciência,



3 - proibindo o casamento e ordenando a 
abstinência dos manjares que Deus criou para 
os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim 
de usarem deles com ações de graças;

4 - porque toda criatura de Deus é boa, e não há 
nada que rejeitar, sendo recebido com ações de 
graças,

5 - porque, pela palavra de Deus e pela oração, 
é santificada.



Os ataques de Satanás ao povo de 
Deus  e toda sua criação teve início 
no Jardim do Éden até o dia atual

Introdução



I - A IGREJA SOB ATAQUE

1. A sutileza do ataque.

Sutil se refere a algo ou a alguém que tem sutileza, que é 
fino e delicado ou que tem perspicácia e habilidade mental. 

Muitos Cristãos foram mortos fisicamente, vítimas de 
perseguições ao evangelho de Cristo anunciado

Já a muito tempo Satanás vem destruindo a fé dos cristãos 
de forma sutil – Com a normalização de comportamentos e 
práticas contrarias à fé cristã



2. O alerta para o povo de Deus.

Deus sempre manteve seu povo sob alerta

Deus levantou José:
➢ Para conservação da vida de sua família; 
➢ Para sucessão de seus irmãos na terra; 
➢ Para preservação da nação de Israel que estava a formar; 
➢ Para cumprimento de sua promessa através de Judá, de 

onde descenderia Jesus

(Gn 37.5-7; cf. 45.5-8; 18.17,18).



➢Deus advertiu o exercito de Israel quando 
atacado pelo rei da Síria (2º Reis 6:8-10)

➢Deus levantou Daniel para advertir seu 
povo do que aconteceria nos últimos dia 
(Daniel 10:14)

➢Paulo escreveu sobre o grande alerta que o 
Espírito Santo dava à igreja: 1ª Timóteo 4:1



3. A Igreja na reta final.

➢Deus através do Espírito Santo alertou que satanás 
atacaria a igreja nos últimos dias (1ª Timóteo 4:1; 
Atos 2:17)

➢A expressão “últimos tempos” é uma referência ao 
período compreendido como sendo a Era da 
Igreja.

➢ Paulo descreve como os homens se comportariam 
“nos últimos dias” (2 Timóteo 3.1-7).



II - A NATUREZA DO ATAQUE

1. O ataque é de natureza espiritual.

❑Ao escrever aos efésios, o apóstolo Paulo 
diz que a nossa luta não é contra carne 
ou sangue, mas contra os principados e 
potestades do mal (Ef 6.12).

❑Em sua exposição o apóstolo faz 
referência a “espíritos enganadores” e 
“demônios” (1 Tm 4.1). 



2. O ataque é de natureza moral.

O apóstolo faz referência a pessoas que se 
comportam de forma hipócrita e que também são 
mentirosas (1 Tm 4.2).

A hipocrisia e a mentira são manifestações inversas 
das virtudes morais cristãs da autenticidade e da 
verdade. 

A operação do erro sempre trabalha com a 
falsidade e o engano.



➢ Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque 
quando faz referência àqueles que têm “cauterizada a 
sua própria consciência”.

➢ O termo grego suneidesis, usado aqui para 
“consciência”, é uma referência à capacidade humana 
de julgar, de entender o certo e o errado. 

➢ Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da 
qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. 

➢ Uma consciência “cauterizada” (gr. kausteriazo) significa 
dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o 
certo e o errado.



III - AS ESFERAS DO ATAQUE

1. A esfera religiosa.

➢Acontece, portanto, na esfera da Igreja. Isso fica 
claro quando Paulo diz que “apostatarão alguns 
da fé” (1 Tm 4.1). 

➢Não há dúvidas de que o apóstolo está se 
referindo a cristãos professos que sucumbiram ao 
ataque do Diabo. 

➢E o que é pior: agora estão a serviço dele.
➢Os principais inimigos do Evangelho vêm de 

dentro da própria igreja. 



2. A esfera social.

➢Outra esfera do ataque de Satanás à Igreja é a social.

➢ Isso pode ser visto na expressão de Paulo: “proibindo o 
casamento” (1 Tm 4.3). 

➢É uma forma de dizer que o Diabo se opõe à família. 

➢As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o 
intuito de desconstruir a família. 

➢Atacando a família, Satanás atinge a Igreja: famílias 
fracas, igrejas fracas.



IV - A IGREJA PROTEGIDA

1. A exposição da Palavra de Deus.

❑O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou 
ferramentas capazes de neutralizar os ataques do Diabo: 
a Palavra de Deus e a oração (1 Tm 4.5).

❑Sem essa Palavra estaríamos desarmados. 

❑Não há dúvida que o Maligno tem levado vantagem 
sobre muitos cristãos porque estes não demonstram 
perícia no manuseio da Palavra de Deus.



2. A prática da oração.

❑Outra ferramenta apontada pelo 
apóstolo, a qual já nos referimos antes, é 
a oração (1 Tm 4.5).

❑As reuniões menos frequentadas na igreja 
são aquelas dedicadas à oração. 

❑Persevere na oração, ela uma arma 
espiritual importante contra as sutilezas 
de Satanás.



CONCLUSÃO

Nesta lição vimos que o Diabo tem atacado a Igreja de 
formas sutis. 

Essa é uma realidade que cada cristão precisa se 
conscientizar. 

Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, 
não veremos a necessidade de nos defendermos. 

É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a 
esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se 
das armas espirituais para ganhar essa guerra.



Como ocorre a perseguição à 
Igreja nos dias atuais?

A perseguição à igreja atualmente 
ocorre por meio da normalização 
de comportamentos e práticas 
contrárias à fé cristã.



Segundo a lição, o que significa 
a expressão “últimos tempos”?

A expressão “últimos tempos” é 
uma referência ao período 

compreendido como sendo a era 
da Igreja.



Em qual esfera se encontram os 
comportamentos “hipócrita” e 

“mentiroso”?

Na esfera da moral.



Qual expressão bíblica que 
caracteriza o ataque à Igreja na 

esfera social?

“Que proíbem o casamento” (1 
Tm 4.3).



Segundo a lição, quais as duas 
importantes armas ou 

ferramentas capazes de 
neutralizar os ataques do Diabo?

A Palavra de Deus e a Oração.


