
Fortalezas de Satanás 

 
1) Ser contra missões transculturais: nada fazendo / desincentivando os outros (pior) – Mateus 

28.19-20. Semelhante atitude representa rebelião aberta contra o Senhor Jesus; rebelião contra 
Jesus é de Satanás. 

 
2) Qualquer intuito de dominar a fé ou a consciência de outrem (detalhes da vida, pior ainda) – 

Mateus 23.8-10. A idéia de ‘cobertura’ é invenção dos dominadores. Semelhante atitude 
representa rebelião aberta contra o Senhor Jesus; rebelião contra Jesus é de Satanás. 

 
3) Rejeitar o ministério / a função de apóstolos, profetas e mestres na congregação – 1 Coríntios 

12.28. Se Deus colocou, são coisas importantes/necessárias. Semelhante atitude representa 
rebelião aberta contra Deus; rebelião contra Deus é de Satanás. 

 
4) Barrar pessoas de ouvirem a Palavra de Deus – Mateus 23.13. Atitude que acarreta a maldição 

de Deus é fatalmente do inimigo. 
 
5) “Pastor manda; ovelha obedece” – 1 Pedro 5.3-5, Hebreus 13.17. Pastor espiritual lidera por 

exemplo, não por ordem; obedecer é decisão da ovelha, não imposição do pastor; pastor 
rebelado contra Deus, cheio de fortalezas de Satanás, não estará cuidando do verdadeiro bem 
estar da ovelha e deve ser evitado. 

 
6) “Pastor não tem que explicar o que faz a ovelha” – Efésios 4.11-12. Preparar as ovelhas para 

trabalhar em prol do reino sendo função de pastor (entre outros), óbvio deve ser que princípios, 
motivos, o porque das coisas devem ser explicados (divulgar detalhes do pecado de alguém não 
se enquadra). Omissão deliberada perante o propósito declarado de Deus só pode ser do 
inimigo. 

 
7) Consumismo – 1 Timóteo 6.6-8, Hebreus 13.5, Isaías 55.2, Provérbios 30.8-9. 
 
8) Materialismo – Lucas 12.15, Isaías 5.8, Lucas 6.24, Tiago 5.1, 1 Timóteo 6.9-10, Marcos 10.24-

25, Habacuque 3.17-18. 
 
9) Nacionalismo (xenofobia dirigida a indivíduo) – Gálatas 3.26-28. É preciso se compenetrar que 

não vai ter brasileiro no Céu, nem americano, nem russo, nem turco; só vai ter discípulo 
verdadeiro de Jesus Cristo. 

 
10) Valores humanistas, relativistas em geral. 
 
 
NB: Qualquer mentira que alguém abraçar (mas umas têm alcance maior do que outras) dá um 

ponto de contato a Satanás na mente da pessoa, pois ele é “o pai da mentira” – João 8.44. Daí 
ele trabalha para transformar o ponto em fortaleza. Uma vez dispondo de ‘cabeça de ponte’ 
numa pessoa, naturalmente ele trabalha para ampliar a área que ele controla. João 8.31-32 dá o 
‘remédio’, pois a Palavra é a espada do Espírito da Verdade (Efésios 6.17, Hebreus 4.12). Jesus 
podia dizer a respeito de Satanás, “ele nada tem em mim” (João 14.30), mas quem entre nós 
ousaria afirmar o mesmo? Todavia, é nessa direção que devemos caminhar. 
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