
 

 Mais do que servos, somos guerreiros de Deus!  
 

“Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, 

para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos 
e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos 

cativo todo pensamento à obediência de Cristo.” 2 Co 10.4,5 (NAA) 
 

Estamos entrando em uma nova fase de vida, você já percebeu? Muitos de 
nós tínhamos esperança de que, no segundo semestre desse ano, nós já 
estaríamos retornando às nossas atividades normalmente, mas, 

infelizmente, ainda aguardaremos um pouco mais. 

Esperamos, de todo o coração, que durante esse tempo de reclusão, todos 

nós estejamos aproveitando cada minuto para crescermos espiritualmente, e 
nosso ministério tem se esmerado em fornecer conteúdo e estratégias 

remotas pra que consigamos evoluir como cristãos. Certamente, você já 
percebeu todo esse empenho, mas você tem aproveitado essas oportunidades 

de desenvolvimento espiritual pessoal? 

É muito importante acordarmos! Discernirmos o tempo de Deus, sua 
vontade e propósito. Às vezes tudo parece muito óbvio, mas a Bíblia diz que 

há coisas espirituais que precisam ser discernidas, e isso só é possível aos 

que dedicam-se a ser guiados pelo Espírito (1 Coríntios 2.10-14). 

O tema dessa devocional trata disso, do discernimento de que nossa posição 
de serviço no reino, também é a posição de um soldado num campo de 

batalha, a batalha espiritual que vivemos pessoalmente e comunitariamente. 

Nossas armas nessa guerra são diferentes das comuns. A Bíblia fala de uma 
armadura completa (Efésios 6.10-19), semelhante a de um soldado romano 

dos tempos do apóstolo Paulo, mas cada item bélico é apenas uma alegoria, 
uma metáfora para ajudar na compreensão de quais são as verdadeiras 

armas: verdade, justiça, pregação do Evangelho da paz, fé, salvação, e o 

Espírito, que é a Palavra de Deus. 

Enquanto ministramos nas diversas atividades ministeriais, estamos 

servindo e guerreando contra nossos inimigos espirituais, pela alma e mente 
de centenas de pessoas. Nesse novo tempo de crescimento, nosso desejo é 

que você assuma sua posição de guerreiro, não apenas de servo. 

No reino de Deus, você não é um realizador de tarefas. Deus tem muito mais 

pra você e pra nós, como igreja. Posicione-se! O céu está esperando a sua 

decisão! 

Min. Tallita Todeschini 


