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Resistir é Preciso 
 

Tiago 4:7 
 

Introdução: Jesus disse em João 16:33 que “no mundo nós teríamos aflições, mas que 
deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo”. Ao invés do que muitos pensam, o 
Evangelho não exclui da vida dos filhos de Deus as lutas e enfrentamentos. Porém, o seu 
Espírito Santo, o seu auxílio, as suas promessas, fazem toda a diferença no momento da 
aflição.  

 
Aprofundando esse assunto, Tiago diz: “Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e 
ele fugirá de vós” (Tg 4:7). Veja que Tiago afirma que o diabo vai fugir de nós, entretanto, 
antes temos que nos sujeitar a Deus e depois resistir ao diabo. São duas ações 
complementares: primeiro nos sujeitamos, nos submetemos em obediência, e, então, 
resistimos ao inimigo. 

 
A Bíblia diz que resistir é preciso, assim como sujeitar-se a Deus. O ponto a ser destacado 
aqui, é que os filhos de Deus devem resistir. Um dos significados da palavra resistir é não se 
submeter; isso é muito interessante porque Tiago diz que temos que nos curvar à vontade de 
Deus, mas não podemos nos dobrar às pressões do diabo. 

 
Agora, para suportar, aguentar os sofrimentos, superar as dificuldades e manter-se inabalável 
diante das pressões do inimigo, é necessário ter uma alma fortalecida, porque para resistir é 
necessário fazer força. Do mesmo modo como uma pessoa despreparada fisicamente não 
pode suportar o desgaste de uma maratona, uma alma despreparada também não consegue 
suportar as pressões do adversário.  

 
Então, aqui podemos perguntar: O que prepara a nossa alma e nos faz resistir o inimigo a fim 
de que ele fuja de nós? Vejamos algumas respostas: 
 

1. Alimentar a esperança – em primeiro lugar, a alma tem que se manter esperançosa. 
Alimentamos a esperança quando trazemos à nossa mente as promessas que Deus nos fez. 
Em Hebreus 10:23 a Bíblia diz que “devemos guardar firme a confissão da esperança, sem 
vacilar, pois quem fez a promessa é fiel”. Compreenda que a confissão da esperança é a nossa 
declaração de fé na promessa feita por Deus. Todavia, esta confissão deve ser bem guardada 
em nosso coração, para que o inimigo não a roube. Quando retemos a confissão no nosso 
interior, também alimentamos a nossa alma, fazendo com que ela se torne resistente, capaz 
de suportar às investidas do inimigo. 
 
Se deixarmos a nossa mente à deriva, entregue aos próprios pensamentos, certamente não 
chegaremos muito longe. A promessa de Deus e a nossa confissão devem ser usadas para 
renovar o ânimo da nossa alma. O profeta Jeremias, num dos momentos mais tristes da 
história de Judá, quando o povo de Deus fora levado para o cativeiro de Babilônia, declarou: 
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança” (Lm 3:21). O profeta sabia que para 
se manter firme e resistente diante daquela circunstância terrível, a sua alma precisava ser 
alimentada com a esperança. 
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2. Adorar a Deus – em segundo lugar, considere o que a Bíblia diz em Hebreus 13:15: “Por meio 
de Jesus, pois ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que 
confessam o seu nome”. A questão do sacrifício aqui é colocada numa outra perspectiva, não 
mais o sacrifício físico de animais que eram imolados para o perdão dos pecados do povo, mas 
o sacrifício dos lábios que declaram louvor a Deus e confessam o seu nome, mesmo na hora 
da dor.  
 
Quando enfrentamos lutas e conseguimos adorar e louvar a Deus independentemente das 
circunstâncias, atingimos um novo patamar de fé. Isso é o que o escritor de Hebreus chama de 
sacrifício de louvor, ou seja, ainda que a situação não seja agradável, abrimos a nossa boca e 
liberamos louvor e adoração ao Deus Vivo. Esse exercício também fortalece a nossa alma, 
além de nos libertar da murmuração. 
 

3. Refugiar-se no amor de Deus – em terceiro lugar, a nossa alma também se fortalece quando 
nos refugiamos no amor de Deus. Entenda que refugiar-se no amor de Deus é muito mais do 
que saber que Ele nos ama, mas sentirmos esse amor de um modo sobrenatural. Isso produz 
em nós confiança e intrepidez nos momentos difíceis. 
 
Uma das setas mais terríveis do inimigo é o medo. Muitas vezes, Satanás quer roubar a nossa 
confiança em Deus lançando dúvidas quanto ao nosso futuro. A convicção de que Deus nos 
ama faz com que a alma seja protegida. Em 1 João 4:18, a Bíblia afirma que “No amor não 
existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo”. Veja que todo o medo é expulso 
da nossa vida quando nos sentimos amados e confirmados por Deus. 
 
Conclusão: assim sendo, se usarmos as armas que Deus nos confere (a esperança, a adoração 
e o amor de Deus), certamente a nossa alma, além de protegida, será fortalecida. Desse 
modo, nos sujeitando a Deus, capacitados estaremos para resistir às investidas do diabo e 
consequentemente ele fugirá de nós. 

 


