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BATALHA ESPIRITUAL – UMA GUERRA
INVISÍVEL

TRAVANDO NOSSAS BATALHAS
O ser humano ao longo de sua vida passa
por inúmeras situações, dentre elas, as
batalhas travadas em todos os seus âmbitos.
Batalha é um combate ou um conjunto
de combates dentro de uma guerra, e assim
é o homem, cheio de combates a enfrentar,
combates físicos, sociais, psicológicos e espiritual.

COMBATES FÍSICOS:
O homem deve enfrentar durante sua vida
terrena vários combates físicos, sendo eles, as
doenças, as mudanças corporais, acidentes, etc.

COMBATES SOCIAIS:
O indivíduo vive o combate social
diariamente, pois para se viver em sociedade
é necessário se encaixar aos paradigmas
que o meio impõe, porém essa imposição
muitas vezes vem conflitando com valores
estabelecidos pelo indivíduo, Ex: Alguns lugares
que tentam impor o ensino da ideologia de
gênero na escola, o que conflita com os valores
cristãos, e da maioria da população que tem a
família como instituição criada por Deus.

COMBATES PSICOLÓGICOS:
Nos combates psicológicos, o indivíduo é
coagido a mudar suas convicções, crenças
e seus costumes pela ideologia imposta
por alguém, essa uma batalha que tem
ferido muitas pessoas, pois as ideologias
apresentadas são infundamentadas e apenas
tem uma função destrutiva. É a luta do certo
(Jesus) contra o errado (mundo).

COMBATES ESPIRITUAIS:
Esses combates são os mais difíceis de
se travar, já que trata de algo que o homem
não pode ver, e que só conseguirá combater
através da Palavra de Deus.
A forças malignas espirituais são reais, a
bíblia relata:
“Porque não temos que lutar contra a carne
e o sangue, mas, sim contra os principados
e potestades, contra os príncipes das trevas
deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais” (Ef 6.12).
O grande problema do ser humano é
identificar contra quem se batalha e como
vencer esta batalha, o segredo está na própria
Bíblia Sagrada.
A Bíblia te dá condições de identificar
com que tipo de inimigo espiritual terá que
travar a batalha além de direcioná-lo a como
combater.
Existem demônios que tentam destruir a
nossa vida financeira, como combatê-los?
Através da fidelidade com Deus, Ml 3.10-11.
Existem demônios que só conseguiremos
combatê-los através do jejum e oração, Mt 17.21
Cristo venceu Satanás não com o jejum e a
oração apenas, mas pelo poder da Palavra de
Deus, Mt 4.1-11.
Para vencer esta tão grande batalha
precisamos ser fiéis, conhecedores da Palavra
de Deus, vivenciar esta Palavra e ser íntimo da
Pai através do Espírito Santo.
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