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Lição 12. A igreja militante e o grande conflito 

Cesar Ticona-Benavente1 

Resumo 

A história visível da igreja de Deus (=igreja militante) teve seu início com Jesus, 

continuou com os apóstolos, os pais da igreja, quase desaparece na idade média, volta à 

tona no século XVI, e está presente atualmente de uma forma tênue. Estes altos e baixos 

da igreja revelam que a igreja tem estado sempre em guerra direta ou indireta. Direta seria 

aberta desobediência as leis humanas e pregação da palavra em condições adversas. 

Indireta seriam enfrentamentos internos que causaram divisões da igreja. Todos estes 

eventos estavam profetizados desde seu início no livro de Apocalipse capítulos 2 e 3. 

Nesses textos são mostradas sete igrejas: 1) Efeso, 2) Esmirna, 3) Pergamo, 4) Tiatira, 5) 

Sardes, 6) Filadelfia e 7) Laodiceia. Nesta lição serão revisados especificamente os 

conflitos que a igreja tem enfrentado, tais como: i) o esfriamento do amor a Deus, ii) 

ataques externos organizados, iii) corrupção doutrinaria, iv) corrupção moral v) 

incapacidade para resolver conflitos internos e vi) presunção. Mas apesar destes 

problemas sempre tem havido os conselhos de Deus para resolve-los, assim como uma 

minoria de pessoas dispostas a segui-los. 

 

1. Esfriamento do amor a Deus 

“Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar 

pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e 

descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por 

causa do meu Nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que 

abandonaste o teu primeiro amor” (Apocalipse 2:2-4, King James em português-KJP) 

 

Apesar de estar forte doutrinariamente e ter obras dignas, Deus acha defeito no aparente sucesso 

espiritual. Nada é suficiente a menos que seja feito com o amor antigo. Paulo faz eco afirmando: 

“Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para 

que tenhais a plena certeza da esperança” (Hebreus 6:11). 

 

Assim como no casamento a mesmice tende a entrar ao transcorrer do tempo, minando a certeza 

do amor. Assim também Deus aponta mesmice na vida espiritual daquele que um dia se casou 

com ele por meio do batismo. Pode-se estar fazendo muitas obras em prol da família e sendo fiel 

ao parceiro, no entanto, o amor não é aroma que se respira no lar. Antes um ar tóxico, um empurrar 

com a barriga.  

 

Na nossa vida espiritual o amor a Deus não deveria subir e descer, não deveria ser suscetível ao 

ambiente exterior. Não deveria ser minado pelo tempo. Parece que Deus cobra fervor na fé, uma 

fé vibrante e lágrimas nos olhos. Ele nos dá tudo e nós devolvemos migalhas do nosso tempo e 

recursos. Dizer que amamos a Deus é um cliché para dizer que nos amamos a nós mesmos. O 

amor a Deus leva ao crente a fazer o que Cristo pedia e os cristãos se negam a fazer: “Eu, porém, 

vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; para que vos torneis filhos do 

vosso Pai que está nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva 

sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem 

os publicanos igualmente assim? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? 

Não agem os gentios também dessa maneira? ” (Mateus 5:44-47 KJP) 

                                                 
1 IASD Shangrillá. Manaus. E-mail:cesar.benavente@gmail.com 



 

 

2 

 

Esta falta do amor inicial dá a falsa ideia que somos bons cristãos, por ter fé e obras que mostrar. 

Mas mesmo assim está reprovada. 

 

2. Ataques externos organizados 

 

Devemos fazer distinção entre a igreja de Deus e as organizações/instituições religiosas para 

evitar confusões. A igreja de Deus é aquela sociedade que tem estado mais perto de Deus 

independente de institucionalidade. Sendo assim tem existido instituições religiosas ou políticas 

que sistematicamente tem atacado a igreja de Deus. Historicamente essas instituições são: a) O 

sinédrio judeu, b) os procuradores influenciados pelo sinédrio, c) os imperadores como Nero e 

Deocleciano entre outros, d) Os bispos da igreja de Roma ou o papado, e) os Reis da idade Média 

e f) os presidentes dos países. 

 

Todas estas forças adversas quase que extinguem a sociedade dos justos. Esta é a última estratégia 

Satânica, quando as duas primeiras fracassam, ou seja, quando não consegue esfria-la 

espiritualmente, nem corrompe-la doutrinariamente. Fogo e morte tem enfrentado a Igreja mas 

longe de acaba-la a tem purificado. 

 

Se Jesus voltará por uma igreja (sociedade de justos) que não tem mancha (1 tessalonicenses 3:13 

e 5:23) é justo e necessário que se levante um ataque organizado contra o povo de Deus (Mateus 

24: 20-22) e quando eles pareçam vencidos Jesus mesmo lhes dará libertação (Daniel 12:1). 

Portanto, atualmente, ao tempo que a maldade e corrupção se está multiplicando, as organizações 

políticas e religiosas se vão organizando sigilosamente. Paulo nos adverte: 

 
“No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu 

devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja 

afastado aquele que agora o detém.  Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor 

Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda”. (2 

tessalonicenses 2:6-8 KJP) 

 

Esse último poder perseguidor segundo Apocalipse 13: 5-7, é um inimigo antigo que por 

1260 anos (equivalência 1 dia=1ano segundo Números 14:34) teve poder, mas recuperará 

todo esse poder (Apoc 13: 3) y será admirada e adorada (v.4), parecerá invencível (v.4). 

O que o detém agora é a falta do apoio de um outro poder (Apoc 13:14), mas ele o 

conseguirá, então poderá perseguir (v. 16-17). Esse mesmo poder aparece em Apocalipse 

17 simbolizada como uma mulher prostituta montada primeiro sobre aguas e depois sobre 

um animal espantoso. A mulher bebe o sangue dos justos (v. 6), e tem alianças com os 

governantes da terra (v. 3) e é a mãe de práticas repugnantes na terra (v. 5). Sua 

identificação embora difícil é possível (Apocalipse 13:18; 17:5). Esse poder seria o poder 

romano papal do passado voltando à tona.  

 
3. Corrupção doutrinaria 

 

O que mantem qualquer sociedade unida são suas doutrinas. Aquilo que é inegociável, qualquer 

dúvida sobre esta leva à desordem e finalmente a divisão. Não é suficiente que seja falada com 

força e emoção por um líder, antes bem deve ser embasada em algo mais forte. Usualmente é 

utilizado três tipos de embasamentos 1) A tradição, 2) A assembleia e 3) A Bíblia. Todas elas tem 

seu valor mas uma é sustentável no tempo, a Bíblia. A corrupção doutrinaria da igreja tem 

acontecido por dar excessivo peso a tradição e a assembleia.  

 

A tradição segue apenas costumes que muitas vezes contradizem a Escritura. Jesus notou que isto 

estava matando a verdadeira religião israelita. 

 
“Em vão me adoram; as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas'. E assim 

abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens". E acrescentou-lhes: 
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"Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de 

estabelecerdes a vossa própria tradição!” (Marcos 7:7-9). 

 

Ela não é uma boa guia através do tempo. Outro caso foi do rei Josias, que levava uma religião 

tradicional, desde criança assim tinha sido ensinado. Nem sabia que havia a Torah (Livros escritos 

por Moisés). Mas a sinceridade deste homem fez com que ele quebre a tradição ao escutar o que 

dizia o Livro. 

 
“Assim que ouviu a leitura do Livro da Torá, da Lei, o rei levantou-se e indignado rasgou as suas 

vestes...  ‘Ide, consultai o SENHOR por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste 

Livro que foi achado; porque grande é o furor de Yahweh, que se acendeu contra nós, porquanto 

nossos antepassados não obedeceram às palavras deste Livro, para cumprirem tudo quanto está 

escrito a nosso respeito!’ ” (2 Reis 22:11, 13 KJP) 

 

Quando se desconhece a Escritura as tradições tomam seu lugar. A Josias lhe foi bem porque 

percebeu em tempo hábil a loucura que estavam fazendo. Portanto nunca se deveria ter medo de 

quebrar com a tradição. Ela corrompe a igreja, destrói os princípios, as crenças simples transforma 

em mitos e o pior se opõe totalmente a Deus. 

 

Por outro lado, tem se revestido de excessivo poder às assembleias. Como que se a democracia 

fosse a voz de Deus (do latim Vox Populi vox Dei). O cristão atento sabe até que ponto seguir 

com as decisões de um diretório. Quando se observa que ela contradiz grosseiramente a Escritura 

deve-se esgotar todos os meios para que se sare a questão, mas muitas vezes isto não acontece 

porque a organização tem verticalidade. Ou seja, a organização não aceita nenhuma voz dos 

membros, eles não tem poder de voto nessas reuniões. Sendo apenas os “eleitos” que fazem estas 

decisões não para agradar a Deus senão para agradar a homens. Este grave erro estaria levando a 

muitos líderes religiosos a transformar as igrejas contemporâneas em comercio aberto o 

dissimulado.  

 

4. Corrupção moral 

 

A filha da corrupção doutrinaria é a corrupção moral. Este mal existe desde o começo da 

humanidade. Se o conflito é contra a igreja Satanás luta para coloca bem no meio dela. Hoje o 

tema da falta de moral nas igrejas é patente. Tudo se compra, tudo se vende, até a salvação. Paulo 

dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males (1 Timóteo 6:10).  

 

Um exemplo disto foi Balaão o qual “ávido pelo lucro” (Judas 11) vendeu sua fé em Deus. Está 

palavra ávido segundo Barnes vem do termo grego ἐξεχύθησαν  (exechuthēsan) que significa 

correr gananciosamente. Tem pessoas e líderes religiosos com esta característica fazendo girar 

toda reunião em torno disto. O profeta Jeremias viveu esta situação lamentável também. 

 
"Desde o menor até o maior, todos são gananciosos; profetas e sacerdotes agem do mesmo modo, 

todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse 

grave. 'Shalom, paz. Haverá paz!', é o que costumam dizer, quando, em verdade, não há paz alguma 

nem hoje nem amanhã. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos 

os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em 

praticar o mal. Por isso eles cairão entre os que caem; quando Eu os castigar, serão grandemente 

humilhados!" Assevera Yahweh. (Jeremias 6:13-15 KJP)  

 

A forma correta de manter aos sacerdotes da igreja israelita foi através de ofertas e dízimos 

(Malaquias 3:9-10). Mas a liderança gananciosa não se conforma com isto. Um exemplo foram 

uns sacerdotes, filhos do respeitável sacerdote-chefe Eli. Estes abusavam dos fieis pedindo coisas 

não permitidas. 

 
“Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios; não se importavam com o SENHOR, tampouco cumpriam 

corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo; assim, sempre que alguma 
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pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, e, enquanto 

a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que 

estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com 

todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o 

auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: "Dá um pedaço desta 

carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda 

estiver crua!". Se o homem argumentasse: "Deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto 

desejares." Ele contestava: "Não! Tu me entregarás a carne agora como te ordenei ou a tomarei à 

força!"... inclusive que eles se tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à 

entrada da Tenda do Encontro. ” (1 Samuel 2:12-16 KJP) 

 

Os dez mandamentos proclamados por Deus no Sinai são morais (Êxodo capítulo 20). São a 

norma áurea do universo. A moralidade bíblica descansa nela. Nossa tendência natural é ir contra 

ela (Romanos 7:15). Mas parece que, em geral, Satanás primeiro induze-nos à cobiça e depois à 

perversão sexual. Este tem sido um ponto difícil da igreja manejar. As vezes a pressão é tanta 

para que a igreja se modernize que acaba-se indo contra a vontade de Deus. No seguinte texto 

Deus reprova a igreja de Tiatira por tolerar este tipo de mal. 

 
“No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa, porém, 

com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados 

aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer 

arrepender-se.” (Apocalipse 2:21 KJP) 

 

 A decadência sexual da igreja revela apenas sua decadência doutrinaria e espiritual. A igreja não 

deveria ter como foco maior agradar aos homens, senão agradar a Deus. O homem deveria se 

submeter racionalmente a Deus, ver suas imperfeições e buscar mudança de vida. Quando é o 

homem que discorda da Escritura, mas deseja ser cristão sem mudança de vida e a igreja assim o 

tolerar, então a igreja deixou de fazer seu papel e passou a ser um clube. 

 

5. Incapacidade de resolver conflitos internos e presunção 

 

O método mais diabólico de minar a igreja é criando conflitos internos. Sun Tzu disse que a 

melhor forma de fazer guerra é aquela onde se vence sem combater. Parece que Satanás ataca a 

igreja desta forma. Roendo-a, enferrujando-a, sugando-a, desde dentro dela mesma. A igreja 

carente de espiritualidade está enfileirada como peças de dominó, onde o inimigo apenas precisar 

derrubar a um para derrubar a quase todos os membros. Esta hipersensibilidade demonstra a falta 

de Deus e o domínio do orgulho. A mensagem a igreja a Laodiceia disse: “Eis que estou à porta 

e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele 

comigo” (Apocalipse 3:20). Significando que a igreja está sem Cristo, mas fazendo coisas para 

Cristo. Este paradoxo que tende a loucura dá um perfil de igreja medíocre.  

 

A cristandade moderna para não ser chamada de pagã reduziu sua religião ao mínimo possível. 

Jamais se compromete com a igreja, qualquer vento adverso ou conflito interno leva ao abandono 

da tarefa e até da igreja. A hipersensibilidade satânica divide e subtrai o poder do evangelho, 

dando origem a uma igreja morna (Apocalipse 3: 15).   

 

 

 

Apesar desta triste situação, igreja tem uma autoestima elevada. Ela está orgulhosa de seus feitos, 

está satisfeita, tranquila, confiante de sua salvação. Ela disse “Estou rica, conquistei muitas 

riquezas e não preciso de mais nada” (v. 17). Este fato agrava o problema da mediocridade 

espiritual. O apostolo Joao chama-a de cegueira (v.17). Ou seja, os membros desta igreja acham 

que 50% é 100%. Em consequência não há vontade de crescer em Cristo, de ler a Bíblia, de orar 

de evangelizar o de fazer caridade. “Já fizeste muito”- lhes disse a consciência endurecida.  
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Existe uma nudez vergonhosa (v.17), cristãos que caminham orgulhosos de sua fé pela passarela 

da vida, mais sem roupas decentes. Pensam que dão bom exemplo com seu pobre conhecimento 

e prática. Por um pouquinho que melhoraram muito tempo atrás acham que estão aprovados 

perante Deus. A vida cristã é crescimento até a estatura de Cristo disse Paulo (Efésios 4:13). A 

soberbia espiritual parece a pior maldade que se pode fazer à humanidade.  

 

Vejamos mais de perto a decadência que não podemos estar vendo: chegar atrasado ás reuniões 

da igreja, não levar bíblia, só ouvir a mensagem, não devolver dízimos, não dar ofertas, não fazer 

obras de caridade, não ler bíblia, não orar (não reza), finalmente não amar a Deus. Pascal dizia 

que as pessoas não querem ficar sozinhas e em silencio para não ver suas fraquezas e seus medos, 

levando à desesperança. Mas esta é a única situação em que o humano pode ver que tudo o que 

sabe, tem e faz é como se fosse lixo. Percebe que sua única esperança é Cristo. E pela fé nele ele 

se transforma de gloria em gloria (2 Coríntios 3:18). 

 

Achar que já está bom demais porque não fumo, bebo ou dou alguma oferta é querer se salvar por 

obras. E ninguém se salva por obras, porque todas elas estão manchadas de orgulho e egoísmo. 

Também revela a pobreza, cegueira e nudez. O motor da vida do cristão é Cristo dentro da mente 

e do coração; e por ele qualquer esforço vale a pena fazer. Tal vez é hora de se afastar um pouco 

e na solidão clamar por Ele, e certamente Ele virá (João 6:37). 

 

 

 


