
12 - GUERRA ESPIRITUAL NO 
CASAMENTO 

 
ma história muito comum na vida de casais cristãos, cujos 
casamentos estão sob ataques, é a busca de solução em outras 
pessoas, principalmente do sexo oposto, e não em Deus. 

 
 
Por causa do orgulho e da natureza carnal, o marido, ao buscar 

conselho, pode gostar do interesse e da atenção que uma mulher lhe dedica, 
ficando insensível ou sego para o perigo envolvido. 

 
A esposa reconhece o perigo que o marido enfrenta, mas sentindo-se 

magoada e rejeitada, dirige a sua raiva ao marido em vez de dirigi-la a 
Satanás, o verdadeiro inimigo. A brecha fica mais larga e a menos que a 
oração e a guerra espiritual prevaleçam, a separação poderá ocorrer. 

 
Devemos reconhecer que o inimigo não é: 
√   Nosso cônjuge. 
√   Nossos filhos. 
√   Nossos irmãos em Cristo. 
√   Nossos familiares. 

 
Fatores que favorecem o inimigo: 
 
1. Pecado: comportamento imoral, desobediência, ira, orgulho, 

rebeldia, falta de perdão, excesso de críticas, egoísmo e outros. 
2.  Ignorância as artimanhas de Satanás em relação a você e ao 

casamento e, sem saber se comprometer com o inimigo. 
3.  Pouco conhecido da palavra e pouco tempo passado com o 

Senhor: falta disciplina e vigilância. É passivo e descuidado. 
4.    Tira os olhos de Jesus e concentra apenas nos problemas. 
5.   Fadiga física, emocional e espiritual incapacita-nos de usar as 

armas espirituais.  
 

Três portas onde os laços malignos penetram: 
 
1.   Carne – age através dos cinco sentidos: “visão, audição, tato, 

olfato e paladar”. 
 
2.   Áreas enfraquecidas onde existe a: 

√   Falta de diálogo. 
√   Falta de elogio. 
√   Dificuldade financeira. 
√   Falta de prazer com o seu cônjuge. 
√   Abstinência sexual. 
 
3.   Legalidade que eu mesmo permito: 
√   Dando direito a Satanás para que ele aja. 
√ Diretamente, quando abrimos a nossa alma, espírito e corpo, 

permitindo que ele governe. 
 
As armas do inimigo 
√   Ele luta contra os santos (Ap 19.19). 
√   Ele quer nos destruir (Jô 10.10). 

U 



√   Apela para a carne (Rm 8.5-6 e Gl 5.19-21). 
√   Cria conflito e divisão (Tg 3.1 e 4.1-3). 
√   O inimigo vem camuflado (1ºJo 4.1). 
√   O inimigo está organizado (Ef 6.12). 
√   O inimigo atua na mente: 
                    ▪ O cônjuge se sente derrotado, desanimado e 

desmotivado com o casamento. 
                    ▪   O cônjuge fica estressado, inerente, inativo e relaxado 

na guarda. 
 
Não importa o quanto você se sente derrotado no passado ou o 

quanto a sua mente foi assaltada pelo inimigo. Permita que a sua mente seja 
transformada para absorver e concordar com o que há de melhor que vem 
de Deus para você e para o seu casamento. 

 
Reconheça que você possui a mente de Cristo, quando você O tem 

como Salvador e Senhor da sua vida. Olhe para o alto e para Ele para ver 
seu triunfo. (1º Co 2.16). 

 
 
Homem e mulher equipados para lutar 
 
Deus deu habilidades ao homem e a mulher, que, quando 

combinadas, se tornam uma equipe de guerra imbatível. Na maioria dos 
casamentos esta capacidade não é reconhecida. Apenas em Cristo ela é 
restaurada e desfrutada. 

 
Devemos aprender a lutarmos juntos contra satanás e não fazer como 

a maioria das famílias, onde apenas um cônjuge faz a batalha espiritual. 
 

Deus tem dado habilidades: 
 
a.   De “radar” para a mulher. 
Deus colocou dentro da mulher uma habilidade intuitiva e sensitiva 

para auxiliar o homem. A mulher tem o conhecimento interior que percebe o 
ataque e detecta atividades do inimigo à distancia 

 
√   Efeitos da queda no “radar”. 
A mulher deixa de captar discernimento espiritual e agora capta tudo, 

principalmente temores, suspeitas, ansiedades e preocupações. E, ao invés 
de encorajar ao seu marido, geralmente a pressão e a agressão são o fluir 
de uma sobrecarga. 

 
b.   De “guerreiro” no homem 
Deus colocou dentro do homem uma habilidade de ser guerreiro. No 

seu coração há um desejo de vencer e de proteger sua companheira. 
 
√    Efeitos da queda no “guerreiro” 
Luta para competir e sobrepujar os demais homens. A cobiça substitui 

a superioridade espiritual. O marido se torna insensível, isolado e às vezes 
ignora e despreza a sua esposa. 

 
É hora de ressuscitar estas habilidades divinas 
√   Emparelhem seus escudos para proteger o ponto fraco – se unam 

em amor. 



√   O perdão é a chave para a cura. Não permita que o diabo venha 
dividi-los. 

√   Orem juntos diariamente. Estabeleçam um tempo juntos de forma 
constante. 

√   Não permita pecados ocultos – confessem e arrependam-se. 
Ajudem se a se proteger de pecados futuros. 

√   Marido, ajude a sua esposa a discernir entre ansiedade carnal e 
discernimento espiritual. 

√   Esposa, avise ao seu marido quando estiver sob ataque e ajude-o 
a enfrentar a batalha. 

√   Revistam-se de uma postura nova, mudando atitudes e 
comportamentos diante de Deus e, especialmente, um para com o outro. 

√   Identifiquem e quebre toda legalidade de laços mundanos. 
 
 
 
 
 

Continua... 


