
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

CARTAS DE UM DIABO AO SEU APRENDIZ 

I João 5:19 

 

          Este título desta lição de célula vem do Livro de C.S.Lewis (autor de Crônicas de Nárnia), publicado em 1942. Trata-

se de uma obra prima, um clássico da literatura cristã, uma sátira bem humorada, mas de uma atualidade impressionante. 

Esse Livro é uma ficção e fala de cartas enviadas pelo experiente diabo Fitafuso ao seu sobrinho Vermebile, compartilhada 

num jantar oferecido para jovens demônios da Faculdade de Treinamento de Tentadores. Engraçado, mas muito atual! 

 

I – O DIABO TEM SEMPRE AS SUAS ESTRATÉGIAS 

      “E como você conseguiu levar tantas almas para o inferno naquela época? - Pelo medo! Mas de que eles tinham medo? - 

Medo de adoecer” (Trechos do Livro citado)! Hoje, vivendo nessa pandemia, o medo tem tomado conta de muitos cristãos. E 

satanás tem usado a mídia para promover o medo. E esse medo afasta as pessoas das igrejas, quebrando a comunhão com 

Deus e com os irmãos. Esse medo tem impedido a adoração a Deus e enfraquecido a fé de muitos! E é aí que satanás leva 

vantagem, pois ele sempre quis adoração para ele (Lucas 4:6-8). Um diabo representado por Faraó, lá no Egito, já tinha 

usado essa mesma estratégia! 

       Deus não nos deu um espírito de medo (II Tim 1:7). O verdadeiro cristão sempre foi identificado pela sua coragem, 

ousadia e intrepidez! Você tem coragem para se tornar um cristão, um discípulo de Jesus? 

 

II- O DIABO SEMPRE PRECISARÁ SER RESISTIDO 

     “Como ninguém mais acreditava e ensinava sobre vida eterna, pensavam que só tinham essa vida, se agarraram a ela com 

todas as suas forças, mesmo que isso lhes custasse o seu Afeto, Dinheiro, Inteligência, Liberdade...” (Trechos do Livro 

citado). O medo de adoecer e de morrer tem atingido níveis impressionantes, fazendo com que as pessoas abram mão das 

suas relações sociais e familiares e até mesmo do seu maior bem social, a sua liberdade. E assim, começam a se levantar 

“pequenos ditadores” com a desculpa de que estão cuidando da nossa vida, roubam a nossa liberdade e nos impede de nos 

reunirmos como igreja para adorarmos a Deus! 

     Será que ninguém está vendo isso? Estamos vivendo a ficção científica de C.S.Lewis, onde o diabo está manipulando a 

sociedade e quem ousar ir contra, será preso! O mundo jaz no maligno! É tempo de resistir ao diabo (Tiago 4:7). Venha para 

Jesus agora mesmo e seja livre, liberto e salvo! 

 

III- O DIABO SEMPRE PERDERÁ PARA A IGREJA 

      As portas do inferno nunca, jamais serão páreo para a Igreja de Jesus, para os cristãos de verdade! O diabo sempre 

perderá esse enfrentamento. Pode até, por um momento, parecer que o diabo está ganhando, mas no final, a igreja se 

levantará como vencedora! Essa é inclusive a mensagem do Apocalipse, uma mensagem de resistência, fé e esperança para 

todo aquele que crê em Jesus! Não somos daqueles que crêem numa igreja coitadinha, frágil, oprimida e derrotada! A igreja 

fará o inferno recuar, pois só ela tem esse poder! Todo esse sistema comunista, esquerdista, ateísta e inimigo da Igreja de 

Jesus, vai ter que recuar! Avante, cristãos! Avante, Igreja! 

     A quem pertence a sua vida? Ao mundo? A você mesmo? Ou a Deus? Jesus nos disse que “quem quiser salvar a sua vida, 

perdê-la-á” (Lucas 9:24). Entregue a sua vida a Jesus, pois só assim venceremos o diabo! 

 

CONCLUSÃO: C.S.Lewis nessa Obra, escrita em 1942, nos fala do medo como instrumento de dominação. E pelo medo, 

permitimos que o inimigo sacrificasse as nossas relações sociais e familiares (toque, abraço, estar próximo), finanças 

(fecharam a economia), inteligência (os cientistas que nada sabem e a OMS que “sabe tudo”, reforçam o medo), liberdade 

(perdemos a nossa liberdade, viramos massa de manobra política e o comunismo avança). Precisamos de uma salvação no 

corpo, na alma e no espírito! Só temos um salvador, Jesus! Vamos entregar a Ele a nossa vida! 
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