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CÉLULA: um “campo de batalha” mais extenso do que se imagina. 
Por Pr. Leandro Costa 

 

Introdução: 

 

Com a consciência de que não se pretende por meio deste, esgotar tudo o que pode 

comportar cada nuance/viés da referida temática; mas com o intuito de estimular à inclinação ao 

“preparo” (aprendizado e vivência) responsável ao que cabe a cada um em relação à sua vida 

espiritual e ao mundo espiritual que o cerca e do qual faz parte, influenciando e sendo diretamente 

influenciado, é o que tratará este módulo sobre Batalha Espiritual. 

Serão abordados princípios bíblicos acerca do tema proposto, com busca a demonstrar a 

importância de se ter “raízes saudáveis e inabaláveis” mesmo diante das tramas/sofismas do 

inimigo, em prol do estabelecimento de relacionamentos transformadores para com Deus, consigo 

mesmo e com o seu próximo; entendendo que temos um Aliado indispensável (Espírito Santo) e 

um inimigo declarado (Satanás); com o fim de desmistificar que Batalha Espiritual só tem relação 

com o processo de libertação de uma pessoa em situação de possessão demoníaca e de que como 

cristãos devemos ser menos “curiosos” a tal tema e mais conscientes do que nos cabe como 

preparo responsável nessa milícia, onde nossas armas não são carnais e sim poderosas em Deus, 

e de que nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades do 

mal. Reconhecendo ser um tema relevante no que tange “vida na vida” no cunho de um 

“relacionamento celular”. 

 

Até aonde você é capaz de ir, de lutar com quem e por quem e de fazer em prol de preparar-

se e preparar (discipular/cuidar) de outros para essa “batalha”, quando o resultado a ser 

alcançado são vidas para Cristo?  

 

 A pergunta anterior será mais fácil de ser respondida, quando para você houver clareza de: 
 

❖ Quanto vale uma vida - Pois deixando de lado todo estereótipo e preconceito, devemos ter 
consciência que lidaremos com pessoas em meio à dilemas e crises, tais como dito em Rm 7:15,17-
20, mas que potencialmente poderão confessar com a própria boca o que diz Gl 2:19b,20, 
conscientes do que é dito em Jo 8:34; Rm 6:23 e lutando para que o que é dito em Rm 8:35-39, seja 
sempre combustível para cada passo que der; 

❖ Necessidade de preparo consciente e responsável: pessoal e dos que Deus lhe confiar o 

cuidado/pastoreio (Ef 6:10,11,18); 

❖ Fonte da sua coragem, força e autoridade (Lc 10:19; II Co 10:8; Ef 6:10; Jd 1:9); 

❖ Que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder (II Tm 1:7); 

❖ Quais são as armas espirituais ao seu dispor e como manuseá-las (Ef 6:13-17; II Co 10:4); 

❖ O que são fortalezas e sofismas (II C0 10:4); 

❖ Quem é o nosso adversário – contra quem guerreamos: seres que estão em conflito constante para 

com a Igreja do Senhor, que se opõem a Cristo e à sua Igreja, os dominadores desse mundo 

tenebroso, os principados, potestades e forças espirituais do mal, nas regiões celestes – Satanás e 

seus demônios – (Ef 6:12); Mas não tenhamos MEDO, pois Deus nos tem abençoado com toda a 

sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo (Ef 1:3). 

❖ Quem nós somos e o que nos cabe fazer (Ef 5:8,11, 15 “... néscios” (neste contexto: incrédulo, que 

realiza atos abomináveis, sem instrução, sem discernimento), 17 “... insensatos” (sem sensatez, 

desequilibrado); I Pe 2:9; Gl 5:1). 
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Algumas verdades a serem valorizadas: 

- O inimigo se levanta contra o homem CONTINUAMENTE, por meio de estratégias a levá-lo a 

inclinar-se à IDOLATRIA, a falsos “deuses”, com fim a levá-los à CONDENAÇÃO ETERNA, até ao 

inferno/fogo eterno, preparado para ele e seus anjos/demônios, pelo juízo de Deus (Mt 25:41).  

- Tenhamos clareza de que é necessário e que devemos buscar entender e aprender em como 

RESISTIR ao inimigo e ao/no dia mau (Ef 6:13); e assim, ele fugirá de nós (Tg 4:7); Estarmos 

FIRMES nos faz RESISTIR. 

- Devemos BUSCAR e CONSULTAR a Deus a cada dia mais e mais, de forma intensa; p.ex: firmes 

na oração (estabelecimento de relacionamento/comunhão com Deus), prática de jejuns e lançar-se 

ao conhecimento das Escrituras Sagradas. A fim de buscar sabedoria e capacitação da parte de 

Deus; ansiar por unção fresca da parte do Senhor. 

- Atentar para que o MEDO não nos paralise e nem nos domine. Devemos nos sentir seguros no 

PODER e FIDELIDADE de Deus. A armadura espiritual representa Cristo e seu poder – para 

estarmos revestidos contra as ciladas do diabo – (ciladas: métodos/armadilhas bem estruturadas e 

arquitetadas para fins de abater seus inimigos: o ser humano, cristão, por exemplo). 

- Devemos exercitar a nossa FÉ e atentarmo-nos para com a MANUTENÇÃO da nossa FIDELIDADE 

a Deus. 

- Pensamentos de derrota, fracasso e acusação NÃO podem achar lugar em nossa mente, para que 

não entremos na batalha ACREDITANDO ser um “derrotado”. 

- Creiamos que NENHUM dos planos de Deus pode ser frustrado e/ou “derrotado”. Contemplemos 

assim a nossa VITÓRIA pelos olhos da fé, PERSEVERANDO e CRENDO que Deus está no e tem 

todo o CONTROLE. Creiamos também de que Cristo já venceu TUDO e que a vitória já nos foi 

garantida; porém isso não nos exime da RESPONSABILIDADE de nos mantermos firmes, 

RESISTINDO ao mal. Pois Satanás sabe que é um derrotado, mas avançará contra o homem, a fim 

de fazer o máximo de vítima e estrago possível, principalmente em meio à igreja, enquanto esta 

estiver como peregrina e forasteira neste mundo caído e tenebroso (I Pe 2:11). 

- Não andemos ANSIOSOS por nada (Fp 4:6,7; Mt 6:34); pois isso nos CONFUNDE. Então, 

BUSQUEMOS crendo que em Deus podemos encontrar e receber a PAZ que excede todo o 

entendimento (Fp 4:7) e de que assim, também poderemos usufruir desta, mesmo em meio ao 

COMBATE, no centro do campo de batalha com os INIMIGOS ao nosso derredor (I Pe 5:8) e muitos 

caindo à nossa direita e à nossa esquerda (Sl 91:7), mas sendo nós, alguém não atingido pelos 

dardos inflamados do maligno (Ef 6:16). 

- Não temamos, mas entendamos que quanto maior for a BATALHA, que seja em nós maior, não o 

sentimento de IMPOTÊNCIA de alguém sendo consumido por estas e que no fim não RESISTIRÁ; 

maior deve ser o sentimento de DEPENDÊNCIA e de SEGURANÇA, na certeza de que Deus nos 

faz Nele, mais do que VENCEDORES (Rm 8:37; Fp 4:13); pois nossa vitória O glorificará. Até porque 

chega um momento em que o homem não chega mais às “supostas vitórias” por meio de recursos 

“perecíveis, momentosos”, estes como que “muletas/amuletos espirituais” (p.ex. irmãos de oração 

que de forma destemida vão no fronte de batalha). 

- Quanto maior for nosso entendimento de DEPENDÊNCIA de Deus e maior for a intensificação de 

nossa BUSCA por Ele e por uma VIDA DE SANTIDADE, maior será o REVELAR e o MANIFESTAR 

do poder de Deus em nós e através de nós para fins de vencermos as ciladas e os ataques do 

maligno; porque é na nossa fraqueza que o poder se APERFEIÇOA (II Co 12:9,10), onde nossa 

acuidade visual pelos olhos da fé será ainda maior e mais ampla holisticamente. 

- Valorizemos e vivamos uma COMUNHÃO sadia, santa e responsável para com TODOS os que 

compõem esse EXÉRCITO/MILÍCIA que fazemos parte, que irrompe as barreiras impostas por 

Satanás e avança contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Porque o diabo é aquele que lança 

para dividir, é acusador; lança através de acusações dardos inflamados para minar, dividir a 
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comunhão entre os irmãos; investe para minar as forças do Corpo de Cristo/ Igreja/célula; O Reino 

dividido não subsiste (Mt 12:25). Cada um sendo mais HABILIDOSO no manuseio de “uma das 

armas espirituais” complementará seu irmão (que se aplica mais no preparo de “outra arma 

espiritual”) no avanço em combate. 

- Onde há COMUNHÃO e UNIDADE em SANTIFICAÇÃO do povo de Deus, Ele ordena PAZ, confere 

vitória e abate os dardos do inimigo. 

- Um Reino dividido por fofocas, picuinhas, contendas entre irmãos, proclamação em discordância 

das orientações de sua “liderança pastoral” (um líder de célula também exerce um pastoreio) que 

culminará em REBELDIA/REBELIÃO, usar o tempo do compartilhar na célula para isso e para 

discussões de questões que não edificam, não ter foco e/ou objetivos bem definidos quanto aos alvos 

a serem alcançados pela célula; tenderá a RUIR. 

- Devemos ADORAR a Deus e CONTINUAMENTE dar graças ao Senhor, não duvidando do que 

Deus É capaz. 

- Crer e anunciar que Deus É o nosso Jeová Nissi (nossa bandeira e estandarte), que vai à nossa 

frente, sendo nosso SUSTENTADOR FIEL. 

- O exercício da nossa fé, não pode ser paralisado pelas circunstâncias. Não nos apoiemos na força 

do nosso próprio braço e na capacidade do nosso intelecto que traça estratégias frágeis e com 

tendência ao fracasso e/ou ao autoextermínio, como a única fonte de possível vitória. A pior condição 

para o cristão além de estar CONFUSO na Obra do Senhor é a apostasia e a busca pela 

INDEPENDÊNCIA. 

- O PERDÃO (pedido e liberação) também se configura como uma arma espiritual. 

- Lembremo-nos SEMPRE e sem hesitar do que Deus fez por nós, em nós e através de nós; 

lembrando também do que Deus nos revelou quando ainda nem mesmo em CRISE/BATALHA 

“aparente” estávamos. 

- Não deixemos para BUSCAR a Deus e OUVIR Sua voz só em meio a GUERRAS; pois no campo 

de batalha muitas vozes são ouvidas, como as vozes intimidadoras do exército inimigo, a fim de 

espoliar, minar nossa fé e fazer-nos desesperar. 

- Devemos nos santificar, nos separando não da Obra do Senhor, mas para a mesma e decidindo 

por uma vida que renegue o pecado, nos despindo, despojando do velho homem, nos revestindo do 

novo homem em Cristo, como qual já estamos (cristão, servo do Senhor, Igreja do Senhor) 

crucificados e Este vive em nós e não dando lugar ao diabo (Ef 4:22-27; Gl 2:19,20); Buscando uma 

vida cheia/plena do agir/manifestar/fluir do Espírito Santo. 

- Busquemos fortalecimento no Senhor.  

- Dizer/proclamar que o diabo existe, mas como cristão viver como se ele não existisse ou fosse um 

mito criado pelo homem para justificar e defini-lo como causa primaz da maldade no mundo, como 

se suas armadilhas e trincheiras no campo de batalha assim também não existissem, e estas não 

comportassem vítimas a serem RESGATADAS, é lançar-se a uma “roleta russa” que baseia-se na 

sorte e que é só questão de tempo para ser alvejado. A INCREDULIDADE nos faz andar em trevas. 

Satanás empreende uma luta na e pela mente, no e pelo coração do homem e não pelos seus bens 

materiais por exemplo. 

- Cuidemos para não negligenciarmos a existência de nossos OPOSITORES e para não 

supervalorizarmos sua força, crendo de forma enganosa que Deus tem que empreender uma força 

gigantesca para vencer Satanás e que Ele tem que entrar em constante guerra contra ele e os 

demônios. Crer dessa maneira enganosa, faz o homem sentir-se inseguro, tendendo à mornidão e 

incredulidade, vivenciando uma pseudo fé, esta flutuante, relativa e superficial. 

- O diabo não é um Deus, até porque só há um Deus, está sob o domínio/governo e autoridade do 

nosso Deus, não podendo fazer nada sem a permissão de Deus. 

- O mal (nada/ninguém) não triunfará sobre Deus. 
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- Devemos nos conscientizar de que quando tentados, somo assim, até ao limite do que podemos 

suportar. 

- Não nos atrevamos a começar um dia sequer, uma ministração sequer na célula sem buscar a Deus 

primeiro, apresentando-O tudo e consagrando a Ele nossas expectativas e que essas sejam Nele. 

- Lutamos pela Verdade (Cristo e Sua Palavra), com a Verdade (Cristo, avançando em Seu nome; 

... em nome do Senhor dos exércitos) e em Verdade (sem mentiras). Pois a Palavra de Deus derrota 

as mentiras satânicas. Por isso a necessidade de como igreja, por exemplo em célula, 

compartilharmos a Palavra de Deus e essa sirva de base para entendermos e orientarmos à Sua 

luz, o que os amados compartilham de suas vidas e não perdermos tempo com nossos achismos, 

com frases de impacto e/ou com trechos de livros de autoajuda. 

- O exercício de uma vida de oração, e a questão da autoridade espiritual, culminarão na possibilidade 

de cumprirmos cabalmente o ministério que nos foi confiado (II Tm 4:5b). 

- Cristianismo é questão de vida ou morte – mortificar-se a cada dia – (Ap 22:11 “...o santo continue 

a santificar-se.”). 

- O diabo tenta nos confundir, a fim de neutralizar nosso avanço pelos “olhos da fé”, por meio de suas 

acusações, a fim de espoliar/consumir nosso emocional ao ponto de levar-nos a questionar e/ou até 

mesmo recusar a darmos ouvidos à verdade e à sã doutrina e a entregarmo-nos às fábulas (II Tm 

4:4). 

- As hostes (inimigos) malignas vão atacar a igreja CONTINUAMENTE, para tentar desviá-la do seu 

propósito e caminho. 

- Seria questão de coragem, necessidade ou falta de sabedoria, transitar “CONFUSO” em meio 

ao “fogo cruzado”? Estar “confuso” em meio à batalha é ser um alvo fácil ao inimigo. 

- A primeira ordem do dia é: convencer-se que ele existe e que está mais perto do que pensamos; 

sua trincheira nunca está vazia; ele sempre terá um REFÉM a negociar por sua vida; então, sempre 

teremos a quem RESGATAR.  

- Muitas vezes, o refém poderá ser nós mesmos: de nossos desejos pecaminosos e da culpa que 

nos acompanha, até que ..., nos arrependamos e confessemos nossos pecados (Tg 4:7 sujeitar a 

Deus, resistir ao diabo; 5:16 confessar ossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros; I Jo 

1:9 Podemos ser perdoados por Deus e Este nos purificar de toda injustiça) 

- Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum (Sl 23:4) e busquemos 

estar atentos como igreja aos FERIDOS, pois ainda VIVOS estão. Pois Satanás também os procurará 

para saber se MORTOS estão. 

- Por vezes, o campo de batalha será uma mente perniciosa (nociva, envolta por pensamentos 

pecaminosos e com a dificuldade de lidar com a culpa gerada por uma vida de pecados), uma 

consciência cauterizada – algumas insensibilizadas pelas marcas do pecado e que carregam 

consigo a “perpétua” sensação de culpa; esta que consome e destrói - que leva o ser humano a 

obedecer a espíritos enganadores e a inclinar-se a ensino de demônios (I Tm 4:1,2). 

- Conquistar uma área, pode representar a conquista de uma batalha e não de uma guerra. Então, 

até que seu comandante lhe ordene o descanso, mantenha-se atento e vigilante (Lc 10:3,4), pronto 

a uma nova resistência e avanço. 

- Estamos sob ataque inimigo e nos cabe resistir e avançar com o máximo da tropa e com o mínimo 

de “baixas” – vida na vida – (Êx 17:11,13). 

- O pecado afeta e altera a base de uma vida de santidade. 

- O pecado inclina o homem à independência e ao sentimento de autossuficiência e o confunde, 

levando-o a crer que sua força é suficiente; mantendo-o cativo e fazendo-o renegar a oferta do 

perdão. 

- A Igreja não deve esperar convocação, ela deve apresentar-se voluntariamente, estimulada ao 

avanço e à conquista; não temendo os sofismas, mas com ousadia, a fim de mover o sobrenatural 

(saquear o terreno do inimigo). 
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- Prefira princípios a ofertas/propostas. Princípios não oscilam; pospostas aceitas, terão atreladas a 

si, cobranças de um contínuo débito a ser quitado. 

- Buscando de maneira incessante mais de Deus (de Sua presença), estabeleceremos um 

estreitamento da comunhão com Ele e um alargamento das nossas potencialidades (dons em 

ação) em Cristo/autoridade espiritual, quanto ao alcance de vidas. 

Um cristão, em Cristo e em Seu nome, altera as circunstâncias; por ser um agente de paz e 

de transformação, mesmo em meio a crises e caos. 

 

Mesmo que venhamos a ser FERIDOS e CAIAMOS no campo de batalha, CLAMEMOS pelo 

Senhor, nos LEVANTEMOS, AVANCEMOS em Seu Nome e não sejamos “DESERTORES” 

desse exército, onde o nosso general é Cristo.  

 


