A VIDA CRISTÃ É UMA LUTA
A vida cristã é uma luta constante contra o mal. Uma luta para abandonar o
homem velho, escravo do pecado, que leva à morte, para fazer viver o
homem novo, redimido por Cristo, renovado pelo Espírito Santo, que leva a
Vida Eterna.
«despojai-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores;
e deixai-vos renovar pelo Espírito que anima a vossa mente; revestivos do homem novo, criado em conformidade com Deus, na justiça e
na santidade, próprias da verdade». (Ef 4,22-24) Pois, «Quem semeia
segundo a carne, da carne recebe corrupção, quem semeia segundo
o Espirito, do Espírito recebe Vida Eterna». (Gl 5,20)
Esta dimensão de luta é claramente explicada por São Paulo:
«O nosso combate não é contra criaturas feitas de sangue e de carne,
mas contra os Principados e as Autoridades, contra os Dominadores
deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que estão nos céus».
(Ef 6,12) E confirmada por São Pedro: "O vosso imigo, o diabo, como
um leão a rugir, anda a rondar, procurando a quem devorar" (1Pe
5,8)
O próprio Jesus enfrentou esta luta tremenda ao longo de toda a Sua vida
terrena. Logo a seguir o Batismo, «o Espírito Santo impeliu Jesus ao
deserto, onde foi tentado por Satanás» (Mt 4,1). Notamos que não é
Satanás, mas o Espírito Santo que impeliu Jesus a entrar no deserto, onde
enfrentou a luta contra Satanás e saiu vencedor.
Jesus expulsava os demónios pelo poder do Espírito Santo:
«Se é pela força do Espirito de Deus que Eu expulso os demónios, então o
Reino de Deus chegou até vós» (Mt 12,28). A vitória contra Satanás é, para
Jesus, o primeiro sinal de que o Reino de Deus chegou entre nós. Segundo
o Evangelho de São Marcos, o primeiro milagre que Jesus realizou é
precisamente um exorcismo na sinagoga de Cafarnaum (Mc 1,21-28). E
quando os fariseus acusaram a Jesus de expulsar os demónios pelo poder de
Belzebu, chefe dos demónios, Ele respondeu-lhes dizendo que o poder de
expulsar os demónios é um sinal evidente de que o Reino de Deus chegou
entre nós:
«Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o
Reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem
armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas,

quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a
armadura em que confiava e distribui os despojos». (Lc 11,20-22) O
advento do Reino de Deus coincide com a derrota do Reino de
Satanás, que o próprio, Jesus chama diversas vezes de «príncipe deste
mundo» (Mc 3,20; Jo 12, 31; Jo 14,30)
De fato, Jesus ordenou aos apóstolos e aos seus discípulos: «expulsai os
demónios» (Mt 10,8). Portanto, a luta contra Satanás continua na Igreja e
«o poder das trevas não prevalecerá contra ela» (Mt 16, 17-18). A Igreja é
neste mundo o sinal visível do Reino de Deus. Os discípulos de Cristo
deverão enfrentar esta luta do bem contra o mal, da luz contras as trevas,
um combate contra o Príncipe deste mundo.
Jesus ilustrou esta verdade com a parábola do trigo e do joio: o agricultor
semeou o bom trigo, mas, durante a noite, alguém semeou o joio. O próprio
Jesus explicou: «Foi o inimigo que fez isto» (Mt 13,28). Seria, porém,
errado atribuir toda a maldade do mundo a Satanás. Os seres humanos, pelo
dom da liberdade, nem sempre escolhem o bem, grande parte do mal que
existe no mundo é consequência das escolhas erradas dos homens. De fato
ele se aproveita da liberdade humana a atua através dela. O Apostolo São
Tiago dizia:

Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o
atrai e seduz. E a concupiscência, depois de ter concebido,
dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a
morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. (Tiago 1, 14)
Não devemos ignorar que o diabo existe e opera. O Papa Paulo VI afirmou
claramente a ação maléfica do demónio:
«O mal não é apena uma deficiência, ele é uma eficiência, um ser
vivo, espiritual, pervertido e perversor. Uma realidade terrível,
misteriosa e pavorosa» (15 de novembro de 1972). E o Papa
Francisco, na homilia de 11 de abril de 2014, na Capela de Santa
Marta afirmou: «Olhai que o demónio existe! O demónio existe
também no nosso seculo. E não devemos ser ingénuos. Devemos
aprender do Evangelho como lutar contra ele».
A sua perfídia é de tal ordem que tentou o próprio Jesus no deserto, para o
desviar da sua missão. Jesus saiu vencedor pelo poder do Espírito Santo e
opondo às mentiras de Satanás, a verdade da Palavra de Deus, fixada na
Bíblia. Jesus derrotou-o definitivamente na cruz. Jesus veio a este mundo
para destruir o Reino de Satanás e instaurar o Reino de Deus, isto é abrir
um caminho de luz neste mundo de trevas.
«Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde a
origem. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as

obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado,
porque um germe divino permanece nele; e não pode pecar, porque
nasceu de Deus. Nisto é que se distinguem os filhos de Deus e os
filhos do diabo: todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus,
nem aquele que não ama o seu irmão». (1Jo 3, 8-10)
Como vencer esta batalha?
A batalha contra Satanás vence-se da mesma forma como Jesus o venceu,
no deserto: com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é "espada do
Espírito Santo" porque foi o Espírito Santo que inspirou os profetas.
- Se fores tentado pelo espírito de orgulho, repete com Jesus: Eu não
procuro a minha glória, mas a glória do Pai celeste (Jo 8,50); que tens tu
que não tenhas recebido, pois tudo é dom de Deus.
- Se fores tentado pelo espírito de impureza, faz ressoar as palavras de
Jesus: "Bem-aventurados os puros de coração" (Mt 5,8); É o Espírito Santo
que dá a vida, a carne não serve para nada (Jo 6,63).
- Se fores tentado pelo espírito de ansiedade, se tens medo do futuro, diz:
Jesus é o Bom Pastor, está sempre comigo, nada me faltará.
- Se te sentes rejeitado, e se fostes mal-amado, ferido e humilhado diz:
Deus é Pai, cuida de mim, sou filho de Deus, o Seu Amor Infinito está
dentro de mim pelo Espirito Santo que recebi.
- Se tens dificuldade a perdoar: diz as palavras do Pai Nosso, perdoa a nós
como nós perdoamos; sejais misericordiosos como o Vosso Pai é
Misericordioso.
Na Bíblia encontramos a Palavra de Deus, aquela Palavra, através da qual
Deus continua a falar-nos e libertar-nos. Nela encontramos as palavras que
nos dão a vitória na luta contra Satanás.

