
SOMOS MAIS FORTES DO QUE O DIABO


Se, pela sua astúcia e poder, o demónio supera os limites da natureza humana, 
decerto não pode vencer Cristo, nosso irmão e nosso Senhor. E também não nos 
pode vencer, na medida em que estivermos unidos a Cristo. Somos inferiores ao 
demónio, se contamos só com as nossas forças naturais, mas somos 
decididamente mais fortes do que ele, se estamos unidos a Cristo. 


Infelizmente, esquecemos com facilidade que somos filhos e filhas de Deus, 
resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo e que «vós morrestes e a vossa 
vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se 
manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.» (Col 3, 3-4)


«Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor imenso com que nos amou, 
precisamente a nós que estávamos mortos pelas nossas faltas, deu-nos a vida 
com Cristo - é pela graça que vós estais salvos - com Ele nos ressuscitou e nos 
sentou no alto do Céu, em Cristo. Pela bondade que tem para connosco, em 
Cristo Jesus, quis assim mostrar, nos tempos futuros, a extraordinária riqueza da 
sua graça.» (Ef 2, 1-2.4-7)


O nosso erro é o seguinte: situarmo-nos na parte inferior do universo de Deus, 
quando o próprio Deus nos diz que estamos na parte superior, sentados no trono, 
à Sua direita: «deu-nos a vida com Cristo, com Ele nos ressuscitou e nos sentou 
no alto do Céu, em Cristo». (Ef 2,6).


A Igreja, seguindo a Sagrada Escritura, anuncia continuamente que somos filhos 
de Deus e participantes da Sua natureza divina (Lumen Gentium, 41); que temos 
uma vida nova, a vida eterna. O demónio não pode vencer a Jesus Cristo e 
também não pode vencer-nos, se estivermos unidos a Cristo. Eis as palavras do 
Senhor Jesus:


«Olhai que vos dou poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões e domínio 
sobre todo o poderio do inimigo; nada vos poderá causar dano. Contudo, não vos 
alegreis porque os espíritos vos obedecem; alegrai-vos, antes, porque os vossos 
nomes es-tão escritos no Céu.» (Lc 10, 19-20) 


Somos filhos de Deus, temos autoridade sobre os demónios, mas vivemos sem ter 
a devida consciência desse poder. Quem se alegra com a nossa ignorância é 
Satanás que, tranquilamente nos ataca e destrói. Vergonha para nós! Satanás está 
a fazer o seu papel. Somos nós que não estamos a fazer o nosso. 



