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No princípio, quando Deus criou o mundo e todas as coisas, 

tudo estava em estado de perfeição e harmonia. O homem, 

sem qualquer pecado, habitava no jardim do Éden e mantinha 

um relacionamento íntimo com o Criador. Porém, quando o pe-

cado entrou no mundo, o homem se afastou de Deus e fadado 

estava a maldição eterna. Como consequência, todos os que 

viessem a nascer seriam pecadores e estariam condenados, 

pois o salário do pecado é a morte (Rm 6.23). Mas Deus, em Sua 

infinita misericórdia, nos deu uma nova chance. Jesus Cristo, 

o Cordeiro perfeito, veio restaurar nosso relacionamento com 

Deus, somente Ele por intermédio de Sua graça seria capaz de 

nos aproximar novamente do Criador.

Ao reconhecer a Cristo como nosso Salvador, nos tornamos 

filhos de Deus (Jo 1.12) e como tal temos que fazer a diferença 

neste mundo. Ser diferente não é uma tarefa fácil, portanto te-

mos que estar preparados para combater o mal e andar segun-

do a vontade de Deus. 

Imaginemos um soldado que vai a guerra: antes de ir, ele pas-

sa por um processo de preparação em que aprende a manejar 

toda a arma necessária para o combate. Na Epístola aos Efésios, 

o Apóstolo Paulo no ensina a respeito da armadura de Deus, 

que é necessária para nos manter firmes diante das ciladas do 

inimigo. 

A Armadura de Deus descrita por Efésios é composta pelo 

cinto da Verdade, pela couraça da justiça, pelos sapatos da 

preparação do Evangelho, pelo escudo da fé, pelo capace-

te da salvação e pela espada do Espírito. O Apóstolo Paulo 

comparou o cristão com um soldado da época; relacionando 

a armadura física com a armadura espiritual. Como soldados 

de Cristo, lutamos diariamente para não pecar e temos que 

buscar fortalecimento através da Palavra, jejum e oração. 

Como seres falhos que somos, pecamos. Entretanto, se pe-

carmos e confessarmos a Cristo, o seu sangue é poderoso 

para nos purificar de todo o pecado e contra nós não haverá 

condenação alguma.

Não podemos nos contaminar, mesmo sabendo que aqui so-

mos estrangeiros. Lembremo-nos do jovem José que, mesmo 

em terra estranha, permaneceu fiel a Deus e não se permitiu 

cair em uma cilada quando o inimigo usou a mulher de seu 

senhor para que o assediasse. José é um exemplo de que, mes-

mo em um ambiente hostil, nosso caráter deve se manter o 

mesmo. Não podemos mudar conforme a situação vivenciada. 

Errado é errado e certo é certo, não existe meio certo ou meio 

errado.

Sejamos, pois, vigilantes e firmes para rejeitar os manjares 

que o mundo nos oferece. Precisamos ser exemplo para uma 

geração inteira. Estejamos cientes de que a maneira como vive-

mos e a nossa conduta no dia a dia podem falar mais a respeito 

de Deus do que imaginamos, pois somos rodeados de uma nu-

vem de testemunhas (Hb 12.1). 

Preparados para resistir ao mal
#conectou?
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INTEGRIDADE: O MUNDO VENDO CRISTO 
EM VOCÊ!


