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Pouco antes de voltar para O Pai, Yeshua HaMashiach rogou pelos justos que ficavam 
no mundo depois da Sua partida, pedindo-Lhe que não os tirasse do mundo mas que 
“os livrasse do mal”. Destas palavas podemos concluir que O Pai, através do Seu 
Espírito Santo, actua, de forma absoluta sobre a vida de cada um dos que Lhe são 
fiéis, protegendo-os do mal desde que estes se mantenham fiéis. 
 
Ora este mal é bem nosso conhecido, e assume muitas formas, manifestando-se na 
vida dos santos de muitas maneiras. Porém, como dissemos, nenhum poder maléfico 
tem poder sobre os escolhidos do Altíssimo se estes mantiverem a sua fidelidade até 
ao fim das suas vidas. Por isso a Palavra nos diz: 
 

Salmo 34:7 – “O anjo de YHWH acampa-se ao redor dos que o temem, e os 
livra”. 

 
Temos a certeza de que a nossa maior protecção é alcançada quando nos entregamos 
ao Alto e Sublime. Como diz a Palavra: “Se Deus é por nós quem será contra nós?” 
Para que O Eterno seja por nós, temos de ser por Ele também.  
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Assim, tem de haver uma relação estreita e recíproca entre o ser humano e O seu 
Criador. Se tal relação for rompida ficamos vulneráveis ao mal. 
 
E um dos predicados que tem de nos distinguir dos demais é a obediência à Sua 
Vontade, a Sua Lei/Torá, vivendo pela fé no testemunho do Filho do Altíssimo. É este o 
caminho que estamos a seguir? Se o for, então estamos protegidos do mal. Diz-nos: 
 

1,Pedro 5:8-11 – “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, 
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; 
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem 
entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo 
Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um 
pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A 
ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém”. 

 
Uma das armas mais poderosas que está ao alcance de qualquer que busca servir ao 
Todo-Poderoso é a oração feita no Nome do Filho Yeshua HaMashiach. Se a nossa 
oração for feita com fé, Ele ouve-nos e socorre-nos em tempo oportuno – 2.Crónicas 
33:12-13. A oração é a linha directa que temos ao nosso alcance para comunicarmos 
com O Alto e Sublime. Se formos dignos de ser ouvidos, então Ele atende-nos. Por 
isso Paulo nos aconselha: “Orai sem cessar”.  
 
Outro dos meios que está ao nosso alcance é o acto de, deliberadamente, nos 
desviarmos do mal. Tal era o caso de Job, homem íntegro e recto que temia a YHWH e 
se desviava do mal. A nossa fé pode ser testada se resistirmos aos males que nos 
rodeiam. Exemplos: somos atribulados pela concupiscência dos olhos? Então 
desviemo-nos da tentação da concupiscência, que é obra da carne. Estamos ainda 
presos a vícios da carne, como a dependência do álcool ou do tabaco, ou a algum tipo 
de droga (podem até ser “medicamentos” da farmácia que possam criar dependência)? 
Sim, O Altíssimo ajuda-nos se nos ajudarmos a nós mesmos, se com vontade e 
disciplina nos desviarmos do mal. Que nos diz YHWH? 
 

Job 28:28 – “E [YHWH] disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a 
sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência”. 

 
Então, demonstraremos ser inteligentes se nos apartarmos do mal. Sim, O Criador 
dotou o ser humano de capacidade de discernimento e inteligência para que se possa 
desviar do mal. E, se casarmos esta capacidade com a ajuda permanente que O 
Eterno está disposto a conceder aos Seus filhos, então o mal não terá poder sobre nós. 
Satanás e seus acólitos não terão qualquer poder sobre os que estão em Yeshua 
HaMashiach. Eis o conselho de: 
 

Tiago 4:7-10 – “Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de 
vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, 
pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas 
misérias, e lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e o 
vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará”. 
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Esta é a fórmula para podermos resistir ao mal que nos procura vencer, gerando em 
nós o pecado. Este sucesso está ao nosso alcance se houver em nós arrependimento 
e entrega genuínos. E quando falamos de arrependimento genuíno queremos dizer que 
já abandonámos de vez, de forma progressiva ou repentina, os nossos erros do 
passado, pelo que já demos espaço nas nossas vidas para que O Espírito Santo nos 
aperfeiçoe, tornando-nos novas criaturas no Messias Yeshua. Só com a ajuda do Todo-
Poderoso podemos dar esse tão grande passo. A carne só por si nada pode, pelo que 
necessitamos do Espírito Santo nas nossas vidas. 
 
Eis o que nos deixou dito o sábio Salomão: 
 

Provérbios 8:13 – “O temor de YHWH é odiar o mal; a soberba e a 
arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio”. 

 
O mau caminho é aquele que está em oposição ao que O Eterno dispõe na Sua 
Lei/Torá. Para sabermos onde podemos tropeçar deu-nos Ele a Sua Lei/Torá. 
 
Figurativamente, também o apóstolo Paulo nos fala das componentes de uma 
armadura espiritual com a qual podemos resistir às investidas do diabo e seus agentes: 
 

Efésios 6:10-18 – “No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na 
força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que 
possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos 
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, 
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra 
as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai 
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo 
feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos 
lombos com a verdade [a Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142], e vestida a 
couraça da justiça; e calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os 
dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a 
espada do Espírito, que é a palavra de Deus; orando em todo o tempo com 
toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a 
perseverança e súplica por todos os santos”. 

 
O que Paulo aqui nos revela é que se estivermos em Yeshua HaMashiach e andarmos 
segundo os preceitos de vida do Pai, a Sua Lei/Torá, com uma entrega genuína, então 
estaremos capacitados para resistir ao mal, com sucesso, seguindo assim o caminho 
da santidade sem o qual não veremos O Altíssimo: Hebreus 12:14. 
 
Uma das coisas que Paulo chama a atenção nesta passagem é que os nossos 
adversários são espirituais, ainda que, por vezes, se possam manifestar através de 
seres humanos que nos são próximos. Por isso nos é recomendado que as nossas 
palavras sejam poucas. 
 
Procuremos agora entender o que Paulo nos procura transmitir quando fala de uma 
armadura que devemos trazer sempre connosco para podermos resistir ao mal. 

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 COMO RESISTIR AO MAL 4 

 
Lembremos: o mal nunca desiste, pois aproveita todas as ocasiões e circunstâncias 
para causar perturbação na vida dos filhos de Deus, usando de ciladas astutas e 
momentos de fraqueza. Se não formos capazes de identificar tais armadilhas e não 
estivermos fortes no Espírito Santo, então podemos ser vítimas delas. Não podemos 
dar oportunidade ao mal nas nossas vidas, pois o mal é a ausência do bem. 
 
Paulo fala-nos de uma luta desigual travada contra um inimigo que não se vê (príncipes 
das trevas, potestades e demais hostes espirituais da maldade), que agem por forma a 
provocar a desobediência na vida dos fiéis desviando-os dos santos mandamentos do 
Eterno. Também, estas forças decaídas usam muitos servos seus, humanos, para nos 
causar problemas e induzir a pecar. 
 
Desde logo, em Efésios 6, Paulo fala-nos que devemos cingir os nossos lombos com o 
cinto da Verdade. Ora, a Palavra diz-nos que a Verdade é a Lei/Torá de YHWH, 
conforme a Salmo 119:142. Então este é o cinto que devemos trazer sempre colocado 
de forma a termos as nossas vidas ajustadas a estes preceitos. Para que esse cinto 
nos seja útil temos de estudar e viver pelo conselho do Altíssimo, os Seus 
mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. Só assim conheceremos o caminho 
para a vida eterna, estando então em condições de alcançar a “grande recompensa”: 
Salmo 19:7-11. A Verdade do Altíssimo deve, pois, rodear-nos para que estejamos 
subordinados à Sua Vontade e sejamos, assim, dignos de receber as Suas bênçãos e 
misericórdias e, por fim, a vida eterna. Diz-nos o profeta do Altíssimo: 
 

Zacarias 8:16 – “Estas são as coisas que deveis fazer: Falai a verdade cada 
um com o seu próximo; executai juízo de verdade e de paz nas vossas 
portas”. 

 
A verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Por isso a devemos usar contra a 
mentira das falsas doutrinas que os adversários lançam à nossa volta. Infelizmente, 
neste mundo, nem sempre a verdade se sobrepõe à mentira. Mas a verdade acabará 
sempre por triunfar. Por isso Pedro nos diz: 
 

1.Pedro 1:13 – “Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede 
sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação 
de Jesus Cristo”. 

 
Já a couraça da justiça aponta para a nossa capacidade de resistência ao mal, 
brandindo a santa Lei/Torá como protecção. É por ela que nós podemos conhecer 
quais são os caminhos justos perante O Todo-Poderoso. É para este caminho de 
justiça que YHWH continua a chamar o Seu povo. Ora a couraça é um peitoral que visa 
proteger os pontos vitais da nossa vida. A couraça da justiça é aquela que nos conduz 
pelas veredas antigas para as quais YHWH nos chama, como nos diz Jeremias 6:16; 
18:15.  
 
Conforme nos diz o profeta, O Rei virá com vingança usando as Suas armas: 
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Isaías 59:17 – “Pois [Yeshua ben David] vestiu-se de justiça, como de uma 
couraça, e pós o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pós 
sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto”. 

 
Tal como O Altíssimo, vistamo-nos de actos de justiça para que sejamos dignos de 
herdar os bens da vida futura. Paulo insiste nesta recomendação aos fiéis de 
Tessalónica: 
 

1.Tessalonicenses 5:8 – “Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, 
vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a 
esperança da salvação”. 

 
Esta é a couraça que devemos trazer colocada todos os dias da nossa vida para 
podermos resistir ao mal. Sim, a couraça da justiça implica vivermos por fé e amor ao 
Altíssimo e ao nosso próximo, retendo a nossa esperança nas promessas de vida do 
Altíssimo YHWH. E vigiemos até que venha O Rei Eterno. 
 
Outra grande instrução é esta: termos os nossos pés calçados na preparação do 
evangelho da paz. Aqui colocam-se várias questões a muitos: 

1. Como podemos estar preparados no evangelho da paz se não estudarmos a 
Palavra? E, no entanto, é nesta condição que estão muitos daqueles que se 
dizem “cristãos”.  

2. Como podemos transmitir aos outros as verdades do Altíssimo se não as 
conhecermos, estudando-as, debaixo da orientação do Espírito Santo?  

3. Como poderemos rebater a falsidade doutrinal que anda por aí se não 
estivermos firmados na Verdade do Eterno?  

4. Como podemos cumprir a instrução do Mestre: “ide e ensinai toda a criatura” 
se não estivermos bem preparados na Palavra? 

 
Tal como em qualquer outra actividade humana, temos de nos preparar para podermos 
executar a instrução que O Messias nos entregou… e todo o tempo da nossa vida é o 
tempo da nossa preparação. Não se pense que já sabemos tudo. O conhecimento e 
entendimento da Palavra vem com o tempo, com a nossa entrega e com o 
discernimento que O Espírito Santo nos dá.  
 
O profeta elogia o trabalho dos que espalham o evangelho da salvação: 
 

Isaías 52:7 – “Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia 
as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a 
salvação, do que diz a Sião: O teu Deus reina!”. 

 
Esta é a mensagem da reconciliação com YHWH dirigida aos homens de boa-vontade: 
 

2.Coríntios 5:18-21 – “E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação; 
isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.  
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De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por 
nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis 
com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para 
que nele fôssemos feitos justiça de Deus”. 

 
Já o escudo da fé é a defesa com que podemos anular as investidas de Satanás e 
seus acólitos. Abraão é chamado o pai da fé, porque Ele creu nas promessas do Todo-
Poderoso, vendo-as “de longe”. E, se lermos Génesis 15:1 vemos que YHWH Se 
revela a Abraão como o seu escudo.  
 
Certamente já tivemos amplas provas na nossa vida em que O Todo-Poderoso revelou 
a Sua misericórdia para connosco. Então, sejamos gratos e coloquemos Nele e na Sua 
Palavra toda a nossa confiança, porque sabemos que Ele é Elohim Fiel. Não temos 
outro bem nesta vida – Salmo 56:4, 11; Provérbios 18:10! 
 
Hebreus cap. 11 destaca exemplos de pessoas que viveram pela fé e, por isso mesmo, 
alcançaram misericórdia, garantindo, pela prova dessa mesma fé, o direito a herdarem 
a vida eterna. 
 
Lembremos: 
 

1.João 5:4-5 – “Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e 
esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o 
mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?” 

 
Por último, Paulo recomenda-nos que tomemos o capacete da salvação e a espada 
do Espírito para que, juntamente com as restantes componentes da armadura de 
Deus, fiquemos totalmente protegidos do mal. E Paulo esclarece ainda que o capacete 
da salvação é a esperança da salvação pelo mérito do Ungido Yeshua HaMashiach: 
 

1.Tessalonicenses 5:8 – “Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, 
vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a 
esperança da salvação”. 

 
Já a espada do Espírito é toda a Palavra de YHWH, tal como podemos retirar das 
palavras de: 
 

Hebreus 4:12 – “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante 
do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do 
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração”. 

 
Esta espada é toda a palavra que sai da boca do Elohim Todo-Poderoso. É com esta 
espada que O Rei vindouro combaterá: Mateus 4:4. Quando Yeshua HaMashiach 
resistiu a Satanás, que armas usou Ele? R.: a Palavra. Exemplo: 
 

Mateus 4:7, 10-11 – “Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o 
Senhor teu Deus… Então disse-lhe Jesus:  
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Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a 
ele servirás. Então o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos, e o 
serviam”. 

 
Ao usarmos tal armadura ficamos preparados para ingressar nos exércitos do 
Altíssimo, podendo resistir às investidas do adversário das almas. 
 
Da mesma maneira e com as mesmas armas espirituais que os santos do passado 
usaram para resistir ao mal e saírem vencedores das suas provações, também nós, 
hoje, o podemos e devemos fazer. Para sermos vencedores como eles foram, só 
temos de ter a mesma atitude e firmeza e usar as mesmas armas. Os fiéis do passado 
venceram as suas lutas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Seu testemunho e 
porque não amaram as suas vidas até à morte, como nos diz Apocalipse 12:11.  
 
Fica ainda o conselho para a forma como havemos de viver: 
 

Hebreus 13:5-6 – “Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos 
com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. 
E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não 
temerei O que me possa fazer o homem”. 

 
Amém. 
 

AlleluYAH 
 

Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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