
 

UMA GUERRA DENTRO DE NÓS 

 
O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a 

ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua 
própria glória e bondade. Desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons 

que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade 
que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza 

divina. 2 Pedro 1.3,4 
 
 Conta-se uma interessante história de um homem que possuía 2 cães, um preto e um 
branco, e os criava a fim de realizar rinhas entre os animais e ganhar dinheiro com isso. A 
cada semana um dos dois cães vencia a batalha sem que houvesse qualquer indício de que o 
proprietário dos cães estivesse manipulando o resultado. Antes de cada rinha, o filho do 
proprietário sempre perguntava a seu pai: “Papai, quem vai ganhar hoje?” e ficava surpreso 
pois seu pai sempre acertava. Com o passar de muitos anos o proprietário interrompeu a 
atividade e seu filho, já adulto, perguntou-lhe: “Pai, como o senhor sempre acertava o 
palpite acerca do cão vencedor?”. Como não realizava mais a atividade o pai sentiu-se livre 
para expor seu segredo: “É fácil, filho! Bastava alimentar um animal melhor do que o outro. 
Por estar mais forte, o bem alimentado da semana era sempre o favorito.” 
 Apesar de ser apenas uma história, ela pode ajudar-nos a entender uma realidade 
espiritual que muitas vezes nos é negligenciada: Há 2 forças lutando dentro de cada um de 
nós, e a melhor alimentada sempre sairá vitoriosa sobre a outra. Em Romanos 7.14-25, Paulo 
fala sobre essa luta interior entre duas naturezas, a divina e a pecaminosa que, por não 
conseguirem coexistir pacificamente, travam uma batalha diária pelo domínio da mente e do 
corpo do crente. São como os cães raivosos da história e, assim como com eles, na luta das 
duas natureza uma também sairá vitoriosa sobre a outra. Qual será? Você já sabe a resposta. 
 Aí está a questão. Nós já sabemos disso. Somos crentes, servimos à igreja e já 
ouvimos acerca dessa guerra muitas vezes. O que nos falta, portanto, para que sejamos 
definitivamente vitoriosos? Alimento. A ração farta que recebemos dominicalmente não é 
suficiente para nutrir-nos nos demais dias da semana. Precisamos comer todos os dias, 
alimentar-nos da Palavra de Deus e da sua comunhão através da oração. É o alimento diário 
que vai suprir a natureza divina que habita em nós para que derrote a natureza pecaminosa.  
 Precisamos ser obstinados nessa busca, pois sem intencionalidade estaremos à 
mercê do alimento que surgir e, neste caso, nossa natureza pecaminosa estará sempre em 
vantagem. Basta abrirmos os olhos, acessarmos a internet, andarmos na rua e somos 
bombardeados com imagens, sons, emoções e ideologias avessas à natureza divina. O 
mundo alimenta o seu cão sem grande esforço. Para amadurecermos espiritualmente é 
necessário haver diligência, intencionalidade e perseverança. Se fizermos a nossa parte, 
Deus fará a sua fortalecendo-nos. Seus dons e seu Espírito estão disponíveis para nos auxiliar 
no processo de crescimento até que possamos “tomar parte na sua natureza divina”, como 
garante Pedro. 
Para meditar: 

1. Você tinha consciência de que há uma batalha espiritual pelo domínio de sua mente 
e corpo acontecendo dentro de você ? 



 

2. Em seu dia a dia, qual dos cães tem sido mais alimentado? 
3. Você se sente uma pessoa vitoriosa sobre o pecado, ou ainda sente-se escravizado 

por ele? 
 
 Não precisamos mais viver escravizados por pecado algum, mas para isso precisamos 
assumir uma postura séria diante da realidade espiritual exposta hoje. Que Deus nos ajude a 
caminhar em Sua direção como um animal sedento corre em direção ao rio. Essa foi a 
imagem exposta por Corá ao escrever o Salmo 42. Façamos desta bela poesia a nossa oração 
diária: 
 

Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, 
assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus! 

Eu tenho sede de ti, o Deus vivo! 
Quando poderei ir adorar na tua presença? 

 
Hoje! Hoje é o dia de adorar a Deus em Sua presença. Corra pra Ele, e lá, em Sua 

presença diária, você receberá todo alimento que precisa. 
 
Boa semana, pessoal! 
Min. Tallita Todeschini 
 


