
Retomando: No último estudo falamos sobre a misericórdia de Deus, nosso desafio foi o de pensar se 
precisávamos perdoar alguém e analisar também de que forma poderíamos ajudar alguém, tratando-as como 
Jesus tratou a você. Como foi? Compartilhe conosco.  

Estudo 44 – Não Deixe o Mal te Vencer 

➢ Resumo: Durante este estudo falaremos a respeito da tentativa do mal de nos vencer. Veremos o que 
os ataques do inimigo podem gerar em nos e aprenderemos, segundo a palavra de Deus, como não 
nos deixar vencer pelo mal.  

Texto: Romanos 12.21 e Romanos 8.28 

Introdução: É muito comum em nossa sociedade termos maior divulgação de coisas ruins que coisas 
boas. Um jornalista e editor de um grande jornal disse que tragédias vendem mais jornais do que boas 
notícias. Desgraças, tragédias e notícias ruins chamam mais a atenção das pessoas que boas notícias. O 
problema não é o chamar a atenção, mas o quanto isso nos afeta.  

A Bíblia nos ensina a não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem! É visível como 
o mal tem se levantado neste mundo de tantas maneiras. Mas Deus nos chama a vencê-lo! 

1) Você já se abateu com alguma circunstância ruim? Ou se sentiu sem forcas para lutar contra o 
mal? 

 Todos nos enfrentamos muitas dificuldades em nossa vida. E além das dificuldades normais que 
todos enfrentamos, nos cristãos, vivemos uma batalha contra os nossos desejos pecaminosos, contra o diabo 
e os valores deste mundo. Não é fácil correr na contramão do mundo. Tem dias que nos sentimos fortes pra 
enfrentar todas essas lutas, porem, têm dias que parece que estamos mais fracos e se não cuidarmos seremos 
abatidos. Com certeza você já se abateu diante de uma circunstância ruim, como por exemplo, diante da 
morte de alguém querido, diante de uma enfermidade difícil, diante de uma divida, de uma traicão e varias 
outras coisas. Em alguns momentos parece que não vamos conseguir. Ou então, o mal vem sobre a nossa 
vida em forma de uma tentação, de um vicio, de um pecado do qual nos sentimos sem forcas para lutar 
contra. O mal tenta vencer em nossas vidas quando nos faz acreditar que somos mais fracos que a 
tentação, que não podemos contra o vicio ou que e inútil lutar contra determinado pecado. Jesus 
afirmou que neste mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu! Jesus é o nosso exemplo. Ele 
venceu para nos ensinar a vencer. Se Jesus venceu, nos também podemos vencer. Se Jesus não se abateu 
com o mal, nos também não precisamos nos abater. A partir de hoje, não vamos deixar o mal nos vencer.  

2) Como você reage diante do mal? Quais são as suas atitudes? 



Um problema pode se tornar algo muito grande em nossa vida ou ser vencido com facilidade. Isso vai 
depender da maneira como nos comportamos frente a ele. Algumas pessoas se trancam no quarto e não 
querem ver ninguém, acreditam que fugir ou se esconder pode ajudar de alguma maneira. Outras pessoas 
ficam extremamente ansiosas a ponto de não enxergarem nenhuma solução. O texto que lemos nos ensina 
que o mal precisa ser vencido e não deixado de lado ou esquecido. Mas qual é a postura que precisamos ter 
pra vencer o mal? 

I – Traga a memória o que pode te dar esperança. No texto de Lamentações de Jeremias 3:21 o profeta 
Jeremias fala que precisamos nos lembrar de coisas que irão trazer esperança para nós. Em Filipenses 4:8 o 
apóstolo Paulo fala a respeito das coisas que devem ocupar o nosso pensamento de maneira que isso nos 
trará a vitória. Não deixe o mal te vencer e ocupar sua mente e coração. Lute contra ele trazendo à 
memória as misericórdias do Senhor. Lembre-se: por pior que pareça a situação, se você entregou sua vida 
a Jesus você nunca a enfrentará sozinho. Jesus estará ao teu lado, te orientará e ajudará. 

II – Converse com Jesus sobre o seu problema. Procure saber o que Jesus tem a falar sobre isso com você. 
As pessoas têm limites e são pegas de surpresa, Deus não. Procure ouvir a voz Dele e saber o que Ele tem 
a falar. Nenhuma circunstância, por pior que pareça ser, pode vencer a Deus. Ele sempre sabe o que 
fazer e tem algo a nos dizer. Saiba que a resposta certa e definitiva vem de Deus. 

III – Deixe Jesus acalmar a tempestade em sua vida. Não temos muitas opções quando o mal investe 
contra nós, ou quando a tempestade se levanta contra nossas vidas. Ou nos submetemos a Deus, 
descansamos e confiamos Nele para vencer o mal e acalmar a tempestade, ou seremos destruídos pelo 
mal e pela tempestade. Por mais difícil que pareça confie Nele e o deixe acalmar a tempestade. 

Conclusão: O mal sempre vai tentar nos abater, nos fazer desistir e nos derrotar. Mas a nossa vitória sobre 
mal está em contar com a ajuda de Deus e confiar Nele. Não precisamos viver uma vida abatida, pois temos 
o Deus da vitória, temos a quem recorrer. Precisamos aprender e praticar o que a Bíblia nos orienta para que 
possamos vencer o mal. Jesus venceu o mal e nos também podemos vencer. Você deseja isso? Levante a sua 
mão, vamos orar. 

Desafio: Esta semana, nosso desafio será o de escrever o versículo de Filipenses 4:8 e coloca-lo num lugar 
bem visível de maneira que você possa cumprir o que diz nesse texto. Tente decorar este versículo. 


