
                                               ESPIRITO ALMA E CORPO (parte 4) 
                                         A mente um campo de batalha 
                                                     (Watchman Nee) 
 
Deus nunca interfere com a habilidade natural do homem, nem abruptamente mistura seu 
pensamento com o do homem, nem restrita ou destrói o funcionamento intelectual do homem. 
A cessação de todos os pensamentos como se a mente tivesse tornado-se  num vácuo, a 
interjeição do pensamento no desacordo completo com a direção atual da mente, a  falha da 
memória, como se um fio tivesse rompido deixando a mente paralisada, todos estes sintomas 
são resultados da influencia do inimigo na mente do homem. Porque  o espirito mau tomou 
posse do órgão do pensamento, ele é capaz de paralisa-lo, ou solta-lo. 
Devemos reconhecer  que as causas naturais produzem sintomas naturais. Perca da memória é 
além da habilidade ou do controle da vontade e é contrária a causa natural e seu efeito; eles 
são inspirados pelas forças do mau. 
 
Na carta aos Efésios, Paulo escreveu “O espírito que agora opera nos filhos da desobediência” 
(2:2). É  importante saber que os poderes das trevas operam não somente fora, mas também 
no homem. Isto quer dizer que eles penetram no pensamento do homem e de lá eles 
funcionam através do homem. O homem não é capaz de entrar na mente da pessoa e 
subitamente fazer sugestões e confundir o assunto da origem dos pensamentos; mas os 
espíritos maus podem. Eles possuem a habilidade na comunicação que o homem não tem. Os 
espíritos maus iniciam na mente e alcançam a emoção, porque a mente e a emoção são 
entrelaçadas; eles operam na mente e de lá eles chegam a vontade, porque a mente e a 
vontade são intimamente ligadas, também. 
 
A bíblia distintamente indica que os poderes das trevas são capazes de conferir ideias ao 
homem e também rouba-lo. “Satanás  tendo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de 
Simão, que  O traísse (João 13:2). Esta experiência nos mostra que Satanás pode conferir 
pensamento na mente do homem. “então o diabo vem e tira a palavra dos corações (Luke 
8:12). Esta passagem prova que Satanás remove qualquer palavra que o homem deve lembrar e 
causa o esquecimento. 
 
CAUSAS DO ATAQUE DOS ESPIRITOS MAUS 
 
Por que é a vida mental do crente tão atacada por espíritos maus? Porque o crente fornece aos 
espíritos maus (ou o diabo) a oportunidade do ataque. Entendam claramente que a mente do 
homem pode ser assaltada pelo diabo. Isto é confirmado pelas experiências dos muitos santos. 
A área principal é a faculdade do pensamento, porque ela tem uma afinidade especial aos 
espíritos maus. Ela tem caído parcialmente ou totalmente da soberania do homem para o 
controle dos espíritos maus. Esses poderes podem ligar e desligar os pensamentos de acordo 
com os seus desejos, completamente ignorando as ideias das vítimas. Todas as vezes que 
alguém oferece a oportunidade aos espíritos maus, ele perde o poder da própria vontade e 
torna-se sujeito à vontade de outros; perdendo assim a soberania sobre a sua vontade. Lembre-
se que a mente do homem pertence ao homem; sem sua permissão o inimigo não tem poder 



de usa-la. Sem a permissão do homem, os espíritos maus não têm direito de ultrapassar os 
limites da liberdade mental do homem. 
 
Os ensinamentos de Watchman Nee são profundos e requerem consideração de cada crente. A 
mente é verdadeiramente o campo de batalha espiritual onde Satanás luta para o seu controle, 
se o homem permitir. Tudo tem o seu começo na mente e é transmitido pela emoção a 
vontade, como menciona Watchman Nee. Devemos entender a importância da renovação 
diária  da mente, porque  neste campo, quando Satanás ganha, o homem torna-se depressivo, 
ansioso, preocupado, obsesso, temeroso, incapaz de executar as suas responsabilidades  e 
neste estado de fraqueza, ele perde completamente o seu controle. Quando o apóstolo Paulo 
aconselhou Timóteo “combater o bom combate da fé”, ele quis dizer, combater os inimigos 
com a armadura da fé. A mente, o órgão do pensamento, é o órgão mais importante e vital 
para  homem viver uma vida normal, mas também vulnerável, porque é por ela que Satanás 
toma o controle da sua alma. 
 
O crente deve entender que mesmo que espíritos maus não tenham acesso ao seu espirito, eles 
podem entrar na mente e controlar as emoções, e a vontade, quando ele não é submisso à 
vontade de YAHSHUA. Ele é atormentado na esfera da alma-mente, emoção e vontade. 
Sintomas de depressão, confusão da mente, sem a habilidade de pensar e de fazer decisões, ou 
outro qualquer sintoma mental, são sintomas que indicam tormentos  no ser humano. Esta é a 
realidade e nisto não há engano algum, como muitos pela ignorância, pensam. A realidade 
disso é evidente nas muitas experiências que temos tido e continuamos tendo. Sem o órgão da 
mente e sua faculdade de pensamento, sem os sentimentos da emoção e vontade, Satanás não 
teria como tentar o homem. A alma da pessoa nascida de novo pode experimentar os 
resultados do seu novo nascimento pela obediência as palavras de YAHSHUA: paz, gozo, fé, 
esperança, e no cingir a sua mente com o capacete da salvação, e seu lombo com o escudo da 
fé, com o qual ele poderá apagar todos os ataques do inimigo, ele experimentará a vitória da fé. 
 
Quando pensamentos de raiva, amargura vierem  a mente, controle-os com a autoridade da 
Palavra de Deus; quando pensamentos de ciúmes invadirem sua mente, tome a sua posição de 
filho de Deus; quando pensamentos de inferioridade interferir com sua posição de filho de 
Deus, e com a sua habilidade de cumprir o seu chamado,  abrace sua posição em YAHSHUA –
assentado à direita do Pai, para  que  sua mente não seja controlada pelo desanimo e pelo 
espirito da dúvida. Precisamos estar alertos contra os enganos do inimigo. A mente sempre 
será o campo da batalha espiritual, por isso devemos protege-la contra o controle do diabo. 
 
Permitir Satanás plantar sementes na mente trará frutos que certamente não gostaríamos de 
tê-los ou lidar com eles, porque sabemos que todo fruto tem em si  sementes em quantidade 
de multiplicação.  A Palavra de Deus, porém  nos dá instruções como ser vitoriosos contra as 
ciladas do diabo:  (1) buscar a vontade a Deus (2) submeter-se à Sua vontade (3) renovar a 
mente (4) segurar cativos todo pensamento que vem do diabo (5) controle dos pensamentos 
(6) adotar a atitude mental de  humildade de YAHSHUA (7) despir-se de si próprio (8) viver para 
outros (9) submeter-se a mente de Cristo (10) exercitar a paz de Deus com todos. 


