
O casamento e a família foram criados 
por Deus e para Sua glória. Não devemos 
estranhar, então, que Satanás ataque o 
cristão, o casamento e a família.

Essa batalha espiritual é maior do que 
costumamos considerar e abrange todos os 
aspectos da vida humana. Começando em Gn 
3 e seguindo por todo o VT, vemos o relato da 
Queda e das diversas consequências do 
pecado na história humana.

No NT a mensagem que nos traz a 
realidade de uma batalha espiritual é vista em 
Ef 6.10-20 que é apontado como o texto mais 
importante sobre este assunto.

Devemos, entretanto, notar que essa 
mensagem aos efésios é precedida de 
instruções e considerações sobre casamento 
(5.21-23) e educação de filhos (6.1-4). No 
início da carta Paulo apresenta as bênçãos 
espirituais que como cristãos nós temos 
(1.3-14), pelo fato de recebermos a Cristo 
(2.1-10) e sermos um em Cristo juntamente 
com os outros cristãos (2.11-22; 4.1-16). Há 
uma nova vida que agora temos como filhos 
da luz, uma vez que nos despimos da velha 
natureza pecaminosa e nos reves�mos da 
nova natureza, criados segundo Deus em 
verdadeira jus�ça e san�dade (4.17-5.20).

Não deveríamos separar esses textos e 
nem pensarmos que Ef 6.10-20, não tem 
nenhuma relação com tudo o que Paulo 
mencionou nos capítulos anteriores.

Para ele é justamente nos 
relacionamentos interpessoais que a batalha 
espiritual se manifesta. Por isso, precisamos 
estar sempre atentos e preparados!

No contexto mais imediato, a ordem 
central em torno da qual ele faz as 

considerações sobre casamento e família é: 
“Enchei-vos do Espírito”(5.18).

O texto sobre a batalha espiritual dá 
con�nuidade ao assunto de 5.18 e insiste que 
os cristãos empunhem a espada do Espírito 
(6.17); que orem no Espírito (6.18), ao 
lembrar-nos que não é contra pessoas de 
carne e sangue que temos que lutar, mas sim 
contra principados e potestades, contra os 
príncipes deste mundo de trevas, contra os 
exércitos espirituais da maldade nas regiões 
celes�ais”. (6.12)

É indispensável, portanto, 
considerarmos os ensinamentos bíblicos 
sobre vida cristã, casamento, família e batalha 
espiritual de forma integrada. Especialmente 
precisamos notar que a mente humana é o 
elemento-chave nessa batalha. Assim como 
Satanás perturbou Eva para que ela 
desobedecesse a Deus no Jardim, a vida das 
pessoas é o terreno onde ocorre a vitória ou a 
derrota nas batalhas espirituais, conforme 
Paulo escreveu aos corín�os:

2 Co 11. 3 O que receio, e quero evitar, é 
que assim como a serpente enganou Eva com 
astúcia, a mente de vocês seja corrompida e 
se desvie da sua sincera e pura devoção a 
Cristo.

Por esse mo�vo, devemos saturar a 
nossa mente das Escrituras especialmente 
sobre a nossa posição em Cristo, para que 
possamos lidar bem com as tentações, 
provações e lutas com as quais nos 
deparamos no casamento e na família.

Graças a Deus que nos dá a vitória!
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