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PREFÁCIO 
 
L. Gilbert Little, formou-se em medicina pela Universidade de Arkansas, 

e é membro da Associação Psiquiátrica Americana e da Associação Médica 
Americana. Tem vinte e nove anos de experiência no ramo médico da psiquiatria, 
três anos e meio dos quais gastou como médico do Hospital do Estado em 
Hawthornden, Ohio, EE. UU. Ele dá poderoso testemunho Cristão e é 
trabalhador ativo na Comissão de Homens Crentes de Negócios. Também é 
membro da junta de diretores do Instituto Bíblico Grace, em Omaha, Estado de 
Nebraska, EE.UU. Atualmente pratica a psiquiatria em Wichita, Kansas, EE.UU. 

A contribuição do Dr. Little a este livro cobre uma área de advertências 
que poderá surpreender a muitos obreiros Cristãos, pois as tendências de nossos 
dias levam os homens a pensar que a chave dos problemas que assaltam a todos 
nós é a psicologia e a psiquiatria acadêmica. O método seguido e recomendado 
pelo Dr. Little é exposto pela Bíblia Sagrada mesma. Os que têm seguido sua 
recomendação têm encontrado uma feliz libertação das tensões dos dias atuais. 

Theodore H. Epp, fundador e diretor do Programa Radiofônico "De Volta 
à Bíblia", adicionou neste livro um capítulo que trata das causas das perturbações 
mentais e emocionais, sobre as quais tantos crentes são ignorantes. Tal como o 
Dr. Little, ele exorta aos filhos de Deus que se valham da obra de Cristo, no 
Calvário, como meio de vitória. 

Nem todos os crentes pertencem à categoria de "crentes nervosos"; porém, 
nenhum de nós pode ler estas páginas sem reconhecer algo com que temos 
familiaridade em nossa própria experiência. Depois de lermos este livro podemos 
compreender melhor a nós mesmos, podemos ter maior compaixão pelos que nos 
cercam, e podemos agradecer, com mais profunda gratidão a Deus, a salvação 
que nos foi proporcionada no Senhor Jesus Cristo. 
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"Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 
 
 
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Para poderdes 

ficar firmes contra as ciladas do diabo; 
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,  
E, sim, contra os principados e potestades, Contra os 

dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais 
do mal, Nas regiões celestes. 

 
 
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Para que possais 

resistir no dia mau, E, depois de terdes vencido tudo, Permanecer 
inabaláveis". 

 
 
 

"GRAÇAS A DEUS QUE NOS DA A VITÓRIA POR INTERMÉDIO DE 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 1 — 
PODE PSIQUIATRIA RESOLVER OS 

PROBLEMAS DA ALMA? 
 
Um cliente idoso me perguntou certa ocasião: "Doutor, podemos mudar 

nossos pensamentos quando somos velhos? Pode a psiquiatria transformar-nos?" 
A psiquiatria sempre enfrenta isso como questão de muita perplexidade. E 

não somente é perplexa a questão, mas, na psicoterapia Cristã, trata-se de um 
assunto patético; isso porque a pergunta quase sempre provém de um coração não 
regenerado que, aparentemente, não pode mais tirar prazer de: "a concupiscência 
da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida" (I João 2:16). 

Trata-se de antiquissima pergunta. Nicodemos, um dos líderes dos judeus, 
homem de erudição e poder, perguntou ao Senhor Jesu9 como é que um homem 
pode ser transformado quando já é velho. E Jesus lhe respondeu: "O que é 
nascido da carne, é carne; e o que é nascido do Espírito, é espírito" (João 3:6). De 
conformidade com sua natureza carnal, Nicodemos não podia compreender as 
coisas do Espírito, porque "elas se discernem espiritualmente". "Ora, o homem 
natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura" (I 
Coríntios 2:14). 

O homem natural, não regenerado, não pode mudar seu modo de pensar, 
porque seus pensamentos não são espirituais; uma pessoa não espiritual só pode 
pensar no seu "eu". Ao olharmos ao nosso derredor, e percebermos que o 
caminho do homem natural é juncado de náufragos neuróticos, que não podem 
mudar sua maneira de pensar, por seus próprios poderes, claramente percebemos 
que a natureza carnal não é capaz de encontrar a paz mediante as concupiscências 
carnais. Sendo destituída da presença do Espírito Santo, a natureza carnal é presa 
fácil de Satanás. 

 
Enfermidade Emocional — O Chamado Nervosismo 

Milhares e milhares de pacientes são vitimas de conflitos emocionais, 
porque não podem ajustar-se satisfatoriamente ao mundo. Cerca de 60 a 75 por 
cento dos pacientes que consultam médicos, recebem o diagnóstico: "Condição 
física boa. Apenas sofre de nervosismo". São os indivíduos que buscam ajuda — 
alívio da escravidão satânica do temor, da ansiedade, da preocupação. 

A escravidão a essas coisas nunca é súbita; é um processo que se prolonga 
pela vida inteira de um indivíduo. Poderão os pacientes livrar-se a si próprios das 
cadeias satânicas, uma vez que suas meditações, durante toda a sua vida, 
seguiram sempre o mesmo padrão? Andando em comunhão com Satanás, têm 
aprendido a recorrer a ele e aos seus prazeres mundanos em busca de satisfação 
nesta vida, a fim de afastar das preocupações a mente ansiosa. 

Um negociante mundano, disposto a alcançar sucesso na acumulação dos 
bens desta vida, estabeleceu um alvo para si mesmo, concentrando todos os seus 
pensamentos e meditações em sua ambição, até que chegou ao ponto de não 
possuir outro interesse além do "eu". Vivia atemorizado e constantemente 
ansioso, no receio de que seus negócios viessem a fracassar. Apareceram-lhe 



diversos distúrbios gástricos, sem qualquer base orgânica, e seus médicos lhe 
deram o seguinte conselho: — O senhor precisa afastar-se de seu trabalho. 

Seguiram-se os sintomas típicos, característicos dos pacientes "nervosos"; 
começou a experimentar diversos medicamentos, na esperança de obter alívio 
para seu mal-estar gástrico e suas diversas tensões corporais. Esses sintomas o 
atemorizavam, e ele perguntava a si mesmo: "E se estes sintomas se tornassem 
tão severos que os médicos não me pudessem aliviar?" Tentou descansar num 
hospital, experimentou sedativos, injeções, férias curtas e longas — mas tudo 
produziu o único efeito de preocupá-lo ainda mais, pois essas coisas o 
mantinham afastado de seu negócio — que era a sua paixão. 

Esse paciente recorreu à psiquiatria, esperando alívio para seus terríveis 
sintomas, mas a psiquiatria lhe deu apenas alívio temporário; não foi capaz de 
curá-lo. Para pacientes como esse só há um meio de cura: é quando aceitam Jesus 
Cristo como seu Salvador, e confiam na obra completa de Cristo, na cruz do 
Calvário; então gozam de paz em suas almas. Quando a alma está em paz, 
desaparecem os temores, as ansiedades e as preocupações. 

Muitos pacientes psiquiátricos, tais como o negociante ao qual nos 
referimos, podem recuperar-se mental e fisicamente: contudo, a aflição de alma 
permanece e ressurge periodicamente, para torturar suas mentes com dúvidas, 
ansiedades, temores e tensões corporais. 

 
Escravidão Satânica 

Cristo guia as Suas ovelhas; quando elas O seguem, não pode haver 
ansiedade, temor nem preocupação. Satanás, porém, empurra os seus escravos, 
oprimindo-os com temor e ansiedade. A preocupação constante (nervosismo) 
leva-os a buscar descanso em algum lugar, de qualquer maneira. Satanás, então, 
lhes oferece inúmeras recreações que apelam para a concupiscência da carne, 
mediante pecado sensual; e este passa a não ser mais considerado pecado, visto 
que Satanás tem modernizado a terminologia do pecado. Por exemplo, sodomia 
se tornou em homossexualismo; o adultério foi mudado para amor livre; o 
bêbado é o respeitado alcoólatra; e o assassino é o insano temporário. Além 
disso, Satanás está doutrinando o mundo, com sucesso, levando os homens a 
acreditar que o pecado já não é mais pecado, o que ele consegue por meio de 
mestres apóstatas, aos quais ilude para que sirvam a esse propósito (Tito 1:16). 

O "príncipe do poder do ar" está sempre alerta para bloquear qualquer 
alma que se sinta impelida a levantar um grito para Deus, em busca de liberdade, 
aproximando-se imediatamente de seu escravo com um novo medicamento para 
o "nervosismo" — uma sugestão de diversão diabólica. Essas coisas, entretanto, 
não mudam a maneira de pensar; tão somente distraem os pensamentos por 
algum tempo. Não aliviam o paciente de seu temor, porque "o medo produz 
tormento" (I João 4:18). 

 
As Coisas Carnais Produzem Estes Efeitos 

A razão e a experiência dizem ao homem não regenerado que mude seus 
pensamentos, procurando acalmar-se pela satisfação da "concupiscência dos 
olhos" encorajando-o a contemplar e gozar a vida falsa e sensual do cinema, a 



qual ele mesmo não pode ter na vida real. Participar de uma sensualidade fan-
tástica proporciona diversão temporária a milhões. 

O conhecimento, o sucesso, o poder deste mundo presente, não são 
capazes de transformar as meditações íntimas.    Essas coisas como que 
alimentam o "eu" com a satisfação pessoal que diz: "Fiz alguma coisa".    Muitas 
almas não regeneradas são arrastadas neste mundo atual pelo poder do "orgulho 
da vida". A fim de evitar desapontamentos e frustrações, muitos fazem testes que 
determinem suas aptidões para certos tipos de atividade.     Tornam-se  
necessários, então, longos períodos de treinamento para alcançar certos alvos, 
cujo único propósito é a obtenção do poder e da glória que este mundo oferece. 
Essas pessoas estão apenas entesourando "madeira, feno e palha", que serão 
destruídos no fogo do julgamento, porque foram levados puramente por motivo 
psicológico, para dar glória ao seu "eu". Será que essas pessoas se sentem felizes 
e contentes?    A prática da   psiquiatria  nos  prova justamente  o contrário,  ao 
observarmos os náufragos neuróticos que são incapazes de satisfazer seus 
corações não  regenerados mediante essas  forças propulsoras.      Suas vidas 
estão inteiramente ancoradas neste inundo.    Não buscam as "coisas lá do alto, 
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus" (Colossenses 3:1).   Todas as suas 
afeições estão enraizadas nas coisas mundanas, e preferem viver "segundo a 
carne".    O indivíduo cujos pensamentos se preocupam somente com as coisas 
carnais, não pode transformar seus pensamentos ou seu modo de viver, visto 
como sua mente carnal não é capaz de deixar de preocupar-se com as coisas car-
nais.    É um círculo vicioso. 

 
Psicologias do Homem 

Ainda admira-nos que pacientes ansiosos e atemorizados se tornem 
frenéticos quando percebem que estão presos às suas próprias concupiscências? 
Eles não têm esperança: suas almas se acham desesperadas. Que poderão fazer? 
Que farão? Tal como o resto da humanidade, continuarão a contemplar o mundo, 
onde os maus espíritos, governados pelo "príncipe do poder do ar", lhes 
oferecerão, constantemente, diversões, passatempos e entretenimentos, ao que 
eles se apegam numa tentativa para aliviar seus temores e ansiedades. E, quando 
essas coisas falham, voltam-se para a psicologia, para a psiquiatria e para a 
psicanálise. 

O fato de que o mundo está adorando no moderno santuário da "psyche" 
não prova que o programa de Deus esteja falhando, que seja incapaz de outorgar 
paz aos corações e mentes daqueles que depositam a sua confiança no Senhor 
Jesus. Isso simplesmente mostra que Satanás está batalhando pelas mentes dos 
homens, mediante sua gigantesca propaganda psicológica, negando que o homem 
tenha alma e dando ênfase terapêutica à mente, como se esta fosse a sede do 
temor, da ansiedade, da preocupação, do desajustamento e do nervosismo. 
Somente o Cristão regenerado pode compreender a diabólica ilusão de tal 
tratamento. É uma ousada tentativa de varrer toda necessidade do Cristianismo e 
levar o homem a confiar em seus próprios poderes. Até mesmo alguns poucos 
que expressam o desejo de encontrar a Deus, são canalizados para uma religião 
sem o sangue de Cristo, onde a psicologia da mente entra em ação. 



Naturalmente que o mundo não pode perceber nem a loucura nem a ilusão 
que revestem essa maneira de pensar, porque o mundo não crê na Palavra de 
Deus, a qual declara que "os pensamentos e propósitos" (Hebreus 4:12), o 
"desígnio" (Gênesis 6:5), o "meditar" (Salmo 19:14) e o engano (Atos 5:4) são 
todos concebidos no coração. 

Sem a presença do Santo Espírito de Deus em seu coração, o homem 
formula uma filosofia de vida que é compatível com seu coração não regenerado, 
mas que lhe não pode proporcionar nem salvação nem paz. Quando insatisfeito 
consigo mesmo ou com sua filosofia de vida ele só pode ter a esperança de 
abraçar outra filosofia, igualmente traçada por seu coração não regenerado, mas 
que não o pode fazer aproximar-se da paz, mais que a primeira filosofia. Nesse 
estado, é impossível ajudar os pacientes não regenerados, porque Satanás 
controla as meditações de seus corações, os quais não conhecem a experiência da 
regeneração. 

 
Cristo é a Resposta 

Deus já nos concedeu o medicamento eficaz para todos os problemas da 
alma. Se ainda não tivermos aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador, então 
Deus nos convida a aceitá-lO e a confiar no fato de que o sangue derramado por 
Seu Filho foi oferecido, na cruz do Calvário, a fim de fazer expiação pof nossas 
almas perdidas. Isso pode parecer contrário àquilo em que temos crido até o 
presente momento; não obstante, não podemos ser salvos pelas regras morais 
criadas por nós mesmos. Deus nos deu o fôlego da vida, e vivemos nesta terra de 
conformidade com Sua misericórdia. Quando Ele nos tira o fôlego da vida, 
morremos, e nossa alma vai para um lugar ou para outro, de acordo com o plano 
de Deus. Aqueles que não tiverem confiado na obra expiatória de Cristo, no 
Calvário, vão para o inferno, sofrer uma punição eterna — punição porque Deus 
lhes fez uma oferta de vida mas eles a rejeitaram. Porém, aqueles que aceitam 
Sua graciosa e gratuita salvação, crendo no sangue derramado de Cristo, como 
expiação por suas almas, esses são levados para o Céu, a fim de que vivam com 
Ele para sempre e eternamente. 

Alguém poderá perguntar: — Como é que isso pode aliviar o meu 
nervosismo? Como é que isso pode fazer-me deixar de ficar preocupado comigo 
mesmo? 

Depois de teres crido que o sangue derramado por Cristo foi oferecido em 
favor de tua alma, Deus enviará Seu Santo Espírito, o qual passará a habitar em 
ti. Ele, o Espírito Santo de Deus, ensinar-te-á compreender as Sagradas 
Escrituras. Dar-te-á o desejo de ler a Bíblia. E, ao estudares a Sua Palavra e 
meditares a respeito dela, verás quão maravilhoso é Ele, por ter feito todas essas 
provisões para ti, de modo que sejas capaz de resistir aos espíritos malignos que 
porventura te assaltem para fazer-te duvidar de Deus, desconfiar d'Ele e levar-te 
pouco a pouco a depender de ti mesmo e não d'Ele. 

Assim, finalmente, conseguirás dominar as más influências da dúvida, do 
temor, da ansiedade, do nervosismo e da preocupação, confiando e meditando na 
Palavra de Deus e andando, diariamente, passo a passo, no Espírito; assim não 
cumprirás os desejos da carne. E, quando as dúvidas te assaltarem — e elas 



certamente te assaltarão — poderás desconsiderá-las, olhando para a Cruz do 
Calvário, onde Cristo derrotou Satanás e todas as suas hostes, que oprimem e 
atormentam os homens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 2 — 
CRISTÃOS NERVOSOS 

 
Antes de certa paciente ter ao menos podido sentar-se confortavelmente 

em meu consultório, começou a dar vazão à sua angústia, nos seguintes termos: 
"Temo que esteja sofrendo de um desequilíbrio nervoso. Não posso 

controlar meus pensamentos. Quando leio minha Bíblia, não consigo concentrar-
me; e, visto que minhas orações não são respondidas, chego a duvidar de minha 
própria salvação. Tenho a impressão de que alguma coisa me aperta a cabeça, e 
cada dia fico pior; tenho até o receio de que alguma coisa se arrebente e então eu 
perca completamente o controle próprio. Às vezes tendo tido o pensamento de 
suicidar-me, mas sei que essa sugestão vem de Satanás. Tenho medo de ficar 
sozinha. Imagine se eu perdesse a cabeça e, num momento de desatino, tirasse 
minha própria vida!" 

Sim, os crentes sofrem, às vezes, de sintomas "nervosos" — ansiedades, 
dúvidas, cuidados, preocupações, pensamentos conturbados, temores e tensões 
corporais. Jesus Cristo, entretanto, ensinou: "Não se turbe o vosso coração, nem 
se atemorize"  (João  14:27). 

Leitor crente, compreendes a significação dessa expressão de Jesus? A 
Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, encoraja os crentes, filhos de Deus, a que 
confiem completamente n'Ele, não permitindo que os cuidados, as perturbações e 
as ansiedades se acumulem em seus corações, a fim de que não venham a ser 
escravizados pelo nervosismo. 

 
Tensão Corporal 

O crente que se sente perturbado com problemas emocionais, certamente 
não chegou a esse estado, da noite para o dia. Tal sofrimento levou longo tempo 
para desenvolver-se — em alguns casos, até muitos anos. A ansiedade constante 
que daí resulta, noite e dia, durante um certo período de tempo, provoca tensões 
corporais que o paciente apresenta ao seu médico. Sofre e busca alívio para uma 
combinação de sintomas incômodos, comuns aos chamados doentes nervosos. 
Esses sintomas, embora criados pelos conflitos emocionais dos pacientes, são 
bem reais para eles, e não podem ser classificados como imaginações voluntárias. 
O paciente não pode evitá-los, como se fecha uma torneira. 

Muitos pacientes têm consciência do fato de que: quando seus temores se 
intensificam, suas tensões corporais também aumentam ; e que, quando seus 
temores diminuem, suas tensões corporais gradualmente aliviam. 

Praticamente todos os doentes de nervosismo se queixam de tensões 
diversas pelo corpo, num período ou noutro de sua enfermidade; para alguns, 
esses sintomas são contínuos. A área envolvida pode variar — tensão nos 
músculos do pescoço, sensação de aperto na cabeça, dor de cabeça crônica. Ou 
então pode haver uma tensão com sintomas vagos no peito ou no abdomen, o que 
só pode ser diagnosticado como distúrbios de origem nervosa relacionados ao 
coração, à vesícula ou ao estômago, ou, à falta de diagnóstico mais especifico, 
dispepsia, visto que não há lesões patológicas nesses órgãos, que possam ser 
tratados com sucesso pela medicina ou pela cirurgia. Os sintomas indefinidos. 



vagos, nos órgãos femininos, produzidos por temores associados à condição de 
mulher, têm provocado muitas intervenções cirúrgicas desnecessárias na 
esperança de aliviar os sofrimentos das mulheres nervosas. 

A prática médica se defronta freqüentemente com condições funcionais 
que não têm origem em germes patogênicos, nem em doenças cerebrais, nem em 
moléstias nervosas meramente imaginárias mas antes, nos conflitos emocionais 
da alma, que provocam temores, ansiedades e tensões corporais. 

 
A Culpa não é dos Médicos 

Os chamados pacientes nervosos querem alívio para os seus sintomas, 
sejam esses sintomas temores mentais ou sensações corporais provocados pelos 
seus temores. Usualmente o médico prescreve um medicamento para os nervos. 
A droga, entretanto, por si mesma, não pode alterar o problema emocional do pa-
ciente; apenas amortece a capacidade mental do mesmo, para que ele não fique 
tão alerta a respeito de seus temores. Como conseqüência, o paciente se sente 
melhor; mas isso não significa que esteja curado. 

Não se deve culpar os médicos por não terem podido curar do nervosismo 
os seus pacientes, pois estes não declararam o que o fez ficar nervosos. Os 
pacientes nervosos e temerosos de hoje em dia são muito parecidos com o 
primeiro paciente que se queixou de temor ao seu Médico. Adão não disse a 
Deus qual a causa de seu nervosismo; apenas Lhe falou dos sintomas: "... e, 
porque estava nu, tive medo e me escondi" (Gênesis 3:10). 

O Grande Médico não perdeu tempo com os sintomas nervosos de Adão 
— medo, sentimento de culpa e ansiedade. Não levou a efeito, tampouco, uma 
série interminável de exames de laboratório. Com Seu olho esquadrinhador e 
diagnosticador, foi capaz de olhar para dentro da própria alma de Adão e desco-
brir a causa de seus temores. Quando Deus interrogou a Adão, Seu paciente, fê-lo 
enfrentar a causa real de seu nervosismo, perguntando-lhe à queima-roupa: 
“Comeste da árvore que te ordenei que não comesses?" (Gên. 3:11). 

O médico moderno, a despeito de seu avançado conhecimento científico, é 
incapaz de perceber a causa verdadeira do nervosismo dos seus pacientes; 
contudo sabe que deve haver alguma causa para os temores e tensões corporais 
de seus consulentes. Enquanto o paciente nervoso teima em ocultar do médico a 
causa dos sintomas funcionais, este só pode suavizar e acalmar os sintomas — 
temor, ansiedade e tensões — se estes já não forem muito crônicos. Por 
conseguinte, na maioria dos casos, o sofrimento que ataca os indivíduos nervosos 
é uma repetição periódica de sintomas, cuja intensidade pode ser aliviada por 
diversos tratamentos; porém, tais sintomas usualmente são reavivados com maior 
intensidade em cada novo ataque, quando outras preocupações e outros cuidados 
entram no pensamento consciente. 

 
Escravidão Causada pelo Nervosismo 

Os crentes mundanos, que não querem render o seu "eu" ao Senhor, se 
iludem voluntariamente ao acreditar que os pensamentos perturbadores podem 
ser controlados pela vontade. Quando isso falha (o que sempre se verifica) 
voltam-se para os métodos mundanos e os sedativos, a fim de desviarem o pensa-



mento de seus problemas. Os sedativos acalmam e mitigam; as diversões 
distraem a mente; os tratamentos por meio de choque fazem-nos esquecer os 
sintomas; porém, nenhuma dessas terapias os livram da causa de seus 
sofrimentos, que é a alma enferma. 

Alguns pacientes parecem exteriormente felizes, uma vez aliviados de 
suas tensões corporais associadas ao temor e à ansiedade. Entretanto, tais 
pacientes, que segundo todas as aparências externas se acham curadas, 
encontram-se em constante estado de apreensão, no receio de ler ou ouvir falar de 
pacientes que tinham os mesmos sintomas que eles, e que perderam o juízo ou 
cometeram suicídio. 

Muitos crentes dependem, secretamente, de sedativos que agem como 
abafadores de seus sintomas nervosos, em lugar de entregarem ao Senhor, o seu 
"eu" com todos os seus desejos, para que o Senhor Jesus os dirija pelo Seu 
Espírito Santo. Os crentes devem aprender que não há nenhuma droga ou terapia 
física moderna que possa mudar o estado do coração de um homem ou afetar os 
desejos do coração. Se o coração não for diariamente purificado de seus cuidados 
e de seus pensamentos perturbadores, esses problemas se acumularão e levarão o 
crente a um estado de nervosismo crônico, o qual, naturalmente, não é de modo 
algum uma doença inerente aos nervos mas antes, um conflito na alma, entre a 
vontade do "eu" antigo (que deveria já ter sido crucificado) e o Espírito Santo, 
que entrou na alma para ali estabelecer moradia. 

 
Como o Maligno Ilude o Crente 

Os pacientes nervosos que são crentes, geralmente perguntam: "Como é 
que isso pôde acontecer comigo? Sempre procurei viver direito". 

Sim, procuraram viver direito, mas, por suas próprias forças ; lutando 
religiosamente a favor de Deus, por seu esforço próprio e não pelo poder do 
Espírito Santo. Com demasiada freqüência os crentes são enganados para que 
acreditem que estão "labutando na obra do Senhor" quando, na realidade, o 
trabalho está sendo levado a efeito pela força do "eu", para a satisfação do "eu" e 
não para a glória de Deus. Que acontece nesses casos? Não andam no Espírito de 
Cristo, lendo a Sua Palavra, tendo comunhão com Ele, por meio de oração, e con-
servando suas mentes sempre firmes na obra expiatória de Cristo, efetuado no 
Calvário. 

Quando os crentes se esquecem da comunhão diária com Cristo, ficam 
sofrendo de desnutrição espiritual. Se o crente deixa de tomar as calorias 
espirituais de cada dia, por causa de atrações mundanas ou de deveres religiosos 
demasiados, logo se torna anêmico e abatido, sua resistência diminui, e ele se 
torna a presa das enfermidades (dos poderes malignos). Alguns crentes precisam 
de mais calorias espirituais que outros, dependendo do tipo de trabalho, dos 
obstáculos demoníacos, e de quanto o crente deseja agradar ao Senhor com uma 
vida consagrada. 

Quando o crente sucumbe aos problemas emocionais (ou seja quando se 
torna nervoso), é porque tirou os olhos da pessoa de Deus e os fixou no "eu", até 
que, finalmente, ao negligenciar a Palavra, o "eu" se torna de magna importância 
e Deus é posto de lado. Perde-se a conexão da oração, e então o crente nervoso 



torna-se confuso, alarmado e cheio de temor. Tenta orar, mas seus pensamentos 
se fixam no "eu". Procura ler a Palavra de Deus; mas não pode concentrar-se, 
porque os seus pensamentos conduzem à introspecção. Não tem paz na mente, 
nem de dia nem de noite. Chega mesmo a duvidar de sua salvação, e fica 
achando que Deus o abandonou. 

Deus não abandonou o crente nervoso; o crente nervoso é que abandonou 
a Deus. Quando? Quando foi desviando os olhos, gradualmente, da importância 
do Calvário e começou a andar de conformidade com suas próprias forças. 

 
"Não Posso Ler a Bíblia Nem Orar" 

Uma senhora crente pediu remédio para seus nervos, dizendo-me: "Se eu 
tomasse alguma coisa para acabar com esta tensão dos meus braços e das minhas 
mãos, não sentiria vontade de apertar sempre o meu rosto. São os nervos que me 
fazem agir assim. Não posso suportar os pelos que me aparecem no rosto.     Por 
isso os vivo arrancando. 

"Pequeninas coisas me deixam tão nervosa. Se o aspirador de pó se 
estraga, fico com medo de que não tenha mais conserto. Receio que a máquina de 
lavar roupa não funcione. 

"Há vinte e cinco anos atrás tive a mesma dificuldade. Fui hospitalizada 
por causa de um desequilíbrio dos nervos. Fiquei boa depois de muito tempo. 
Desta vez, porém, os médicos não podem encontrar o medicamento certo. Já 
estive hospitalizada, mas nada adiantou. Fui tratada com choque insulínico; 
depois meu cérebro recebeu convulsoterapia elétrica. Isso me fez esquecer as 
coisas que deveria lembrar, mas as coisas que desejo esquecer me surgem na 
mente mais fortes que nunca. 

"Já não sei o que fazer. Tenho ímpetos de suicidar-me; mas sei que não 
farei isso porque sou crente, e o Senhor não me permitiria fazê-lo. De certa 
maneira estou tão obcecada por essas coisas que nem posso ler a Bíblia nem orar. 
Deus me parece tão afastado... Desejo a Sua proximidade, mas meus pen-
samentos nunca mais puderam fixar-se n'Ele. Como é que eu fiquei desse jeito? 
Parece até que fui pegada numa armadilha. Mas, como poderei sair dessa 
situação?" 

 
O Que Era Que Tornava Nervosa Aquela Paciente? 

Se a paciente acima referida, tivera contado ao Grande Médico todas as 
pequenas coisas que a deixavam nervosa, estou certo de que Ele lhe teria 
aconselhado: "Marta! Marta! andas inquieta e te preocupas com muitas coisas" 
(Lucas 10:41). 

Leitor crente, não é preciso que sejas psiquiatra para perceber que aquela 
senhora não estava sofrendo por causa de qualquer condição particular de sua 
vida; mas estava presa por muitos cuidados e ansiedades. 

Satanás é muito sutil em seu processo de iludir o crente, com um pouco de 
preocupação sobre isto e um pouco de ansiedade sobre aquilo, até que essas 
pequenas ansiedades e preocupações se transformem num obstáculo insuperável. 

Quando começaram os problemas daquela paciente? Ela se lembrava de 
que seu primeiro colapso nervoso (que requereu sua hospitalização ocorreu vinte 



e cinco anos antes, mas a psicoterapia revelou que as suas dificuldades tiveram 
início muito antes daquela data. 

No decorrer dos anos ela foi ficando cada vez mais negligente na leitura 
de sua Bíblia e na meditação espiritual, até que Satanás cortou seu suprimento 
espiritual, fazendo-a lamentar-se de não poder ler a Bíblia nem orar. Geralmente 
acusamos a Satanás; na realidade, porém, a culpa é nossa, por deixarmos que ele 
nos aflija com tantas coisas. Cada dificuldade que vai surgindo em nossas vidas, 
deve ser levada ao Senhor, para que Ele cuide da mesma. O Senhor Jesus disse 
que não deveríamos deixar que os cuidados e as preocupações nos dominassem; 
portanto, os crentes não devem permitir que essas coisas se acumulem em seus 
corações, para trazer-lhes preocupações, deixando-os tensos ou nervosos. 

Quero repetir que essas chamadas condições nervosas não aparecem da 
noite para o dia. Quando o crente se deixa dominar por esse estado, até o ponto 
de não poder mais ler a Bíblia, para alimentar sua alma, já se afastou de Deus. Os 
velhos desejos do "eu" empurraram Deus para fora de sua vida. 

Só há uma maneira para o crente escapar dessa escravidão do temor. 
Quando o filho pródigo caiu em si, mediante o sofrimento, arrependeu-se, voltou 
e buscou a face de seu pai. Com grande freqüência tenho verificado que os 
crentes que são incapazes de restabelecer suas relações com Deus, pela leitura da 
Bíblia e pela oração, ainda não se arrependeram realmente da sua obstinação, do 
seu amor-próprio, da sua auto-suficiência e de sua presunção.   Seu único desejo 
é conseguir alívio para seus sofrimentos. Parecem-se com aquela minha cliente 
que queria um remédio que a aliviasse do desconforto que sentia nas mãos; ela 
nem percebia o orgulho que a levava a preocupar-se tanto com suas mãos. 

O paciente nervoso é o maior responsável por sua condição. Poderia ter 
feito algo, antes do nervosismo ter-se transformado em um hábito fixo. Poderia 
ter confessado sua fraqueza e seus conflitos carnais ao Senhor. 

 
O Crente Nervoso Não Dá Testemunho Cristão 

A Bíblia nos ensina que os crentes são "a luz do mundo", a qual se 
manifesta pelo fruto do Espírito. "Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" 
(Gaiatas 5:22,23). 

O crente prisioneiro do seu eu, prisioneiro de seu nervosismo, demonstra 
possuir amor? Não! Ele vive preocupado consigo mesmo; seus interesses 
centralizados em si mesmo, não permitem que ele mostre amor aos outros. Tal 
crente nem ao menos ama a Deus. Vive se queixando: "Que adianta orar a Deus? 
Ele não responde às minhas orações. Não posso ler a Bíblia; ela não desperta 
meu interesse". 

Pode-se notar alegria na sua vida? Não! Ele lamenta e chora por causa de 
sua opressão, da qual, segundo diz, quer libertar-se. 

Ele goza de paz? Não! Corre de um para outro lado, na esperança de 
encontrar um remédio para os seus sintomas nervosos. Sua mente é confusa, 
cheia de dúvidas, presa de temores, agitada por uma alma que está fora de 
comunhão com Deus. 

O crente emocionalmente instável, demonstra uma atitude de 



longanimidade? Não! Falta-lhe a longanimidade, em grau total. É irritadiço, 
impaciente, intolerante com os outros, sem contemplação para com qualquer 
coisa que não gratifique o seu "eu". O homem que vive preocupado com o seu 
"eu" é extremamente sensível. O velho "eu", o seu "ego", não suporta críticas. À 
vista dos outros homens, sente que deve ser aprovado; não pode deixá-los pensar 
que ele é diferente por causa de Cristo. 

Que dizer sobre o espírito de gentileza? O crente assim pode mostrar 
gentileza e bondade, ajudar os outros, e fazer coisas pelos outros? Não! Os 
sofrimentos alheios aparentemente o aborrecem. E resmunga: "Não posso viver 
perto deles; deixam-me nervoso, falando tanto". Isso, sendo interpretado, sig-
nifica que quando os outros falam, suas palavras interferem com "meus 
pensamentos sobre mim mesmo". 

Pode o crente nervoso mostrar bondade para com os outros? Não! Ele é 
como o homem natural; seus pensamentos, centralizados em si mesmo, não 
permitem que ele pense nos outros. Diz para si mesmo: "Em que isso me 
ajudaria? Farei coisas pelos outros quando dominar meu nervosismo, mas agora 
nem quero visitar as pessoas nem falar com elas. É algo por demais exaustivo. 
Faz-me ficar nervoso, porque, enquanto falo com elas, ponho-me a imaginar o 
que estarão pensando de mim. Receio que percebam que há algo errado em mim. 
Fico nervoso ao ir à igreja. Fico sem fôlego e tenso se o pregador fala alto". 

Vamos ouvir agora uma confissão; "Não sei se estou salvo. Eu pensava 
que estava, mas, como não posso ler a Bíblia com sentimento e minhas orações 
não são respondidas, tenho medo de haver cometido o pecado imperdoável. Para 
mim não há esperança ; esta situação se tem prolongado por tempo demasiado". 
Tais pacientes não têm fé em Deus, e a dúvida prevalece em todos os seus 
pensamentos. 

O crente nervoso demonstra possuir mansidão? Certamente ele é um 
crente que ainda não rendeu-se a Cristo. Acredita que seus sofrimentos são uma 
cruz que está carregando para Cristo, e contudo, não há sacrifício nem 
glorificação a Deus nesse sofrer. Como poderia havê-lo, visto que ele acusa Deus 
de infidelidade e não sabe esvaziar-se a si mesmo? Afinal de contas, um dos 
maiores fatores que contribuem para deixar o crente nervoso é o fato de que o seu 
"eu" ainda não foi crucificado com Cristo, o que provoca uma luta entre o 
Espírito e a carne: isto porque o paciente não anda pelo Espírito, mas faz 
provisão para sua carne (Romanos 13:14). 

E, que dizer sobre a temperança, o controle próprio? O crente nervoso 
exerce auto-controle e se restringe da concupiscência da carne, da concupiscência 
dos olhos e da soberba da vida? Não. Ele se desculpa, dizendo que não pode se 
controlar porque é nervoso. Porém, houve tempo em que ele teve o direito de 
escolher entre controlar sua vontade para Cristo ou controlar sua vontade para a 
carne. Aparentemente deixou-se dominar pelas dúvidas, pelas ansiedades, e pelos 
cuidados do mundo. 

Suponhamos que não fósseis salvos e que tivésseis a convicção da 
necessidade de salvação. Voltar-vos-íeis para um crente nervoso, ansioso, cheio 
de temores e dúvidas? Estou certo de que não, porque ele nada tem que vos 
pudesse fazer desejosos de possuir o que ele possui em sua vida. Ele não poderia 



nem quereria falar-vos a respeito de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele não 
estaria interessado em Cristo, nem estaria preocupado convosco. Ele se preocupa 
exclusivamente consigo mesmo. 

 
Há Esperança 

Há alguma esperança para o crente nervoso? Pode ele dominar e vencer 
sua escravidão, e ser libertado do engano do Diabo ? Certamente que sim! O 
Senhor providenciou, de forma maravilhosa, aquilo que é necessário para aliviar 
aqueles que verdadeiramente clamam a Ele. Muitos crentes, nesta altura, dirão: 
"Mas, minha condição não tem remédio. Já tentei tudo". Não obstante, Deus é 
capaz de fazer o que promete. Desejas fazer tua parte, conforme se segue? 

PRIMEIRO — Retorna à cruz do Calvário, onde viste a luz pela primeira 
vez. 

SEGUNDO — O "eu" deve ser crucificado com Cristo a fim de te 
libertares do homem "velho", isto é, da voluntariedade, auto-confiança e auto-
suficiência — as quais coisas te mantém rebelde contra o plano de Deus para tua 
vida. "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências" (Gaiatas 5:24). 

TERCEIRO — Medita sobre o que Cristo fez no Calvário, por ti. Estuda a 
Bíblia diligentemente até que consigas perceber o quadro completo do Calvário. 
Se assim fizeres, o amor de Deus raiará sobre ti. 

QUARTO — Se tens sido nervoso e tens vivido em temores por muitos 
anos, as dúvidas, os sentimentos de culpa, os pecados passados voltarão a 
perturbar-te, somente pela força do hábito. Examina I João 1:9. Estuda 
cuidadosamente esse versículo até que recebas todo o seu impacto. Lê esse versí-
culo em relação ao seu contexto. 

QUINTO — Medita diariamente sobre a Palavra de Deus, momento a 
momento, para que possas resistir aos ataques de Satanás, o qual procurará fazer-
te novamente seu escravo. 

O crente que é chamado de cliente nervoso, acossado por temores, 
ansiedades, preocupações e cuidados, sem a menor sombra de dúvida não está 
andando no Espírito Santo. O cliente nervoso que dá ouvidos aos lamentos e 
gritos de seus sintonias nervosos será dominado por eles, ficará preso a eles, e 
tornar-se-á escravo deles. 

O temor servil leva o paciente a procurar alguma espécie de alívio. Os 
escravos não são guiados; são arrastados. Satanás arrasta seus escravos para onde 
quer, mas Jesus guia Suas ovelhas. 

Disse o Senhor Jesus: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as 
conheço e elas me seguem" (João 10:27). Que há de errado, então, em relação 
aos crentes nervosos? Não ouvem eles a Jesus? Não o ouvem dizer: "Por que 
estais perturbados? e por que sobem dúvidas aos vossos corações?" (Lucas 
24:38). 

Crentes nervosos, tirai os vossos olhos do "eu" e voltai-os para o Calvário. 
 
 
 



— 3 — 
O CHAMADO ESGOTAMENTO NERVOSO 

 
Tschaikowsky, o grande compositor, sofreu muito durante sua vida. Em 

certa ocasião, depois de um exame médico completo, escreveu a um amigo, nos 
seguintes termos: "Os médicos dizem que não tenho nenhuma enfermidade; meus 
nervos é que causam todos os meus males.    Mas, que são nervos?". 

O diagnóstico, que era enigmático e aparentemente muito insatisfatório 
para Tschaikowsky, tem deixado confusos muitos pacientes sofredores. Se nada 
há de errado, e se tudo não passa de uma questão de nervos, então, por que 
sofrem tanto? Isto é o que os pacientes gostariam de saber. 

Bancários, advogados, professores, negociantes, pregadores, donas de 
casa, e até mesmo enfermeiras e médicos deixam os consultórios médicos com o 
diagnóstico estranho a tinir-lhes nos ouvidos. O rico e o pobre, o educado e o 
iletrado, homens e mulheres de todas as camadas sociais, têm sucumbido a essa 
misteriosa enfermidade, o chamado esgotamento nervoso. 

Se alguém vos perguntasse o que é esgotamento nervoso, que lhe 
responderíeis? 

Meus clientes dizem que a pessoa que sofre um esgotamento nervoso 
"sente que vai explodir", "não pode controlar seus pensamentos", "não pode 
controlar sua mente", "torna-se ilógico". 

Quando solicitam meu auxílio, suas queixas seguem mais ou menos o 
curso seguinte: 

"Estou constantemente preocupado. Não posso evitá-lo! Se isso continuar, 
meus nervos não agüentarão; e mesmo agora eles já estão em tão mau estado..." 

"Ninguém acredita em mim quando digo que estou nervoso. Não 
acreditam que estou doente". 

"Estou pendurado por um fio". 
"Sinto-me por dentro como uma corda de relógio a ponto de partir-se!" 
"Se eu quebrasse uma perna, ou tivesse de fazer uma operação, então 

veriam que estou sofrendo. Mas agora estão pensando que eu imagino todos os 
meus males". 

"Tenho pensamentos horríveis. Tenho medo de que Deus me castigue por 
eu ter pensamentos tão pecaminosos; e contudo, eu não os desejo". 

"Quando alguém põe-se a espiar meu trabalho, fico tão nervoso que não 
posso mais controlar-me. Tenho medo de chorar em público". 

"Tenho receio de ficar tão preocupado que acabo não sabendo mais o que 
estou fazendo. Já sou tão esquecido... Se essa situação piorar, poderei até cometer 
um crime terrível, e então não ter certeza do que fiz; e, mesmo que não tivesse 
certeza, alguém poderia acusar-me, e eu acabaria me convencendo de minha 
culpa". 

"Sinto-me tão tenso que tenho de receber enema todos os dias". 
"Tenho medo de estar sendo vítima de esquizofrenia. Tenho todos os 

sintomas. Isso vem acontecendo desde os dias de minha meninice, tal como 
dizem os livros". 

E todo médico ouve o clamor: "Doutor, sinto-me tão nervoso!"  



Essas, e milhares de outras queixas, expressam a perplexidade em que se 
debatem os clientes que querem saber: "O que são nervos?" 

 
Não São Bem Compreendidos 

O paciente deseja compreensão e simpatia, quando se apresenta com esta 
queixa: "Os médicos afirmam que não há nenhuma doença em mim. E meus 
amigos e parentes dizem que é tudo questão da cabeça — que estou imaginando 
coisas" 

Os pacientes nervosos são os mais mal compreendidos dos sofredores, por 
causa das falsas idéias associadas com o nervosismo. A atitude geral de desdém 
pelos pacientes nervosos os leva a esconder o fato que receberam o diagnóstico 
— paciente nervoso. Milhares de pacientes se apegam a algum sintoma físico 
sem importância, ou procuram mesmo algum sintoma que possa ser tratado pela 
medicina ou pela cirurgia, a fim de evitar o estigma de serem chamados 
"neuróticos". Em vista de nada haver de errado, fisicamente, são chamados 
"neuróticos" — como se gostassem muito de estar doentes ou apenas imagi-
nassem uma enfermidade para ganharem a atenção dos outros, ou escaparem de 
alguma responsabilidade. O paciente que tem uma neurose sofre sozinho, porque 
não é considerado enfermo. 

Em vinte e cinco anos de prática psiquiátrica, ainda não vi um só doente 
nervoso que gostasse de seu sofrimento. Os pacientes nervosos são justamente 
como me disse certa doente: "Fui pegada numa armadilha e não posso sair dela 
sozinha". 

Em seu desespero, buscando ser compreendidos, podem expressar, secreta 
ou abertamente, a esperança de cair gravemente doentes ou de terem de ser 
submetidos a uma intervenção cirúrgica que os leve à morte. Certa paciente, que 
sofria de uma neurose quase toda a sua vida, disse: "Fiquei satisfeita por ter de 
ser operada no hospital. Não que eu quisesse a operação. Eles me garantiram que 
a operação me curaria. Eu sabia que não curaria, mas pelo menos eu tinha, assim, 
uma desculpa legítima para ir para o hospital. Além disso, se eu não melhorasse, 
seria uma boa ocasião para morrer, pois eu nunca teria coragem de cometer 
suicídio por causa de minha mãe e por causa de meu irmão, que também é 
nervoso". 

Os pacientes nervosos não fingem, voluntária e deliberada-mente, 
sintomas de temor e ansiedade. O paciente, no espasmo do temor e da ansiedade, 
teve uma causa que deu início a esses sintomas, que não surgiram subitamente, 
nem foram criados por uma crise na sua vida; mas o complexo de.sintomas se foi 
desenvolvendo por muitos anos. Às vezes tem origem na meninice. 

A razão porque associamos o chamado esgotamento nervoso a uma crise, 
como a morte de um ente amado, insucesso financeiro, perda de posição e 
prestígio, etc, é porque a pressão emocional adicionada é demais para a 
personalidade que já está muito sobrecarregada de complexos emocionais. 
Considera-se a crise como motivo do desequilíbrio nervoso porque ela é o fator 
mais proeminente na vida do paciente, na ocasião do ataque ; mas, essa crise é 
apenas "a gota de água que fez extravasar o tanque". 

Todo indivíduo deseja ser considerado mentalmente normal. Aqui 



desejamos relembrar um ditado da psiquiatria moderna — Todos os pacientes 
nervosos têm muito de normal, e todas as pessoas normais têm muito de anormal. 
Os pacientes nervosos não são mentalmente fracos. Algumas das maiores 
inteligências sofrem dos nervos. 

 
O Receio de Ser Diagnosticado Como Nervoso 

Os pacientes nervosos que recebem tratamento médico ou cirúrgico, quer 
seja ele indicado, quer não, têm esperança de alívio, mesmo que a medicação seja 
apenas para o tratamento de hemoglobina levemente abaixo do normal. 
Imaginam, para consolar-se que o médico talvez encontre algum desarranjo físico 
que seja responsável por sua chamada condição nervosa. Essa esperança faz com 
que não sejam obrigados a enfrentar seus amigos e parentes, dando impressão 
que tudo se trata dos nervos (imaginação qu falta de controle mental). Milhares e 
milhares de enfermos confiam em vitaminas, diariamente ingeridas, para aliviar 
qualquer condição que os aflija. 

Ser informado de que nada há de errado fisicamente, e que tudo não passa 
de nervosismo, deixa o paciente nervoso a pensar (se é que já não lhe foi dito 
abertamente) que precisa controlar seus pensamentos. "Não se preocupe". O 
simples poder da sugestão falhará, e somente servirá para aumentar na mente do 
enfermo o receio de que seus pensamentos não podem ser controlados e que ele 
inevitavelmente, terá um esgotamento nervoso. 

 
Antes e Depois do Tratamento 

Os pacientes nervosos, por causa de seus temores pessoais, são tão 
sensíveis a tudo quanto pareça nervosismo que não somente aborrecem seu 
próprio nervosismo como temem ser relembrados de seu estado, encontrando-se 
com outras pessoas nervosas. Até mantêm uma intolerância para com outras pes-
soas nervosas. Um paciente emocionalmente frustrado me disse: "Detesto 
pessoas nervosas; elas me desgostam. Por essa razão não quero que os outros 
vejam que sou nervoso. Fico tenso quando apareço perante outras pessoas que 
podem perceber que sou nervoso. Então fico pior; sinto-me queimando pov 

dentro. Sinto que me desprezam. Olho todos atentamente, para ver a reação deles 
quando me vêem. Simplesmente não posso acreditar que possam gostar de uma 
pessoa como eu, porque vêem meu nervosismo". 

Essa parece ser a reação da maior parte das pessoas, dadas à introspecção. 
Temem encontrar-se com outras, especialmente aquelas que são vitimas de seus 
problemas emocionais. Parece-lhes ter tão pouco em comum com outros 
pacientes emocionais. Todos julgam que seus problemas emocionais são piores 
que os de qualquer outra pessoa, no mundo inteiro, e que os outros não podem 
entender seus sentimentos. Chegam mesmo a supor que o médico psiquiatra 
nunca teve um caso tão complicado como o deles. È perguntam: "Doutor; o 
senhor já teve um caso como o meu? O paciente ficou bom?" 

Esses mesmos pacientes, a quem seus parentes e amigos chamam de 
egoístas, depois de terem resolvido seus problemas e terem sido libertados do 
"eu", podem fazer uma conversação completa. Durante sua enfermidade 
emocional não foram egoístas, no sentido verdadeiro do egoísmo mundano dos 



indivíduos ainda não regenerados. Apenas estavam presos ao seu "eu". 
Depois de serem curados, tais pacientes se queixam de outra coisa. Notai a 

mudança de espírito: "Parece que sou um papel mata-moscas. De toda parte 
aparecem neuróticos. Contam-me todos os seus problemas, esperando que eu os 
ajude. Sei que precisam de ajuda. Sei como se sentem. Lamento a situação deles, 
mas não sei exatamente o que possa fazer por eles". 

Outro ex-cliente me confiou seu segredo: "Parece que todo mundo tem 
problemas. Quase todas as pessoas com que me encontro querem ser aliviadas. 
Como é que elas me descobrem ?"  

Esse cliente não era diferente das outras pessoas nem era descoberto por 
causa de suas antigas tendências neuróticas. Mas, suas batalhas emocionais lhe 
haviam ensinado compaixão. Sua compreensão de alma inspirava confiança aos 
pacientes emocionais, que lhe confiavam seus problemas. Desde que venceu sua 
perturbação, Deus foi capaz de usá-lo. 

Se o paciente ainda não amadureceu suficientemente em seu crescimento 
Cristão para confiar no Senhor, será tentado a retornar, vez por outra, ao sepulcro 
dos problemas enterrados. Haverá de desenterrá-los e reavaliá-los à luz de seus 
sentimentos vacilantes, e não à luz da Palavra de Deus, que nos diz que Deus não 
se lembra mais dos nossos pecados (Isaías 43:25). 

Essas pessoas também ficam perturbadas ao encontrar pessoas 
"problemáticas". Urna paciente expressou sua reação com as seguintes palavras: 
"Gostaria que as pessoas que têm problemas me deixassem sozinha. Visitam-me 
e tenho de ouvir todos os seus problemas; então voltam novamente todos aqueles 
velhos sentimentos, mas eu não quero voltar para onde estive antes". 

 
Concepções Falsas Sobre o Esgotamento Nervoso 

O termo "esgotamento nervoso" tem uma significação aterradora, pois 
sugere esvaziamento, extenuação ou degeneração das células do cérebro e dos 
nervos do cérebro. O termo não é científico, e facilmente engana, porque os 
chamados pacientes nervosos, emocionais, não sofrem de nervos que estão se 
esgotando, nem suas mentes vão estourar repentinamente. 

De fato, os nervos das pessoas conhecidas como nervosas, embora tenham 
sofrido emocionalmente por muitos anos, não mostram qualquer evidência de 
enfermidade. Essa falsa concepção, entretanto, tem provocado muito temor, 
porque os pacientes, vitimas de ansiedade põem-se a imaginar que seus cérebros 
sofrerão transformações, ao se preocuparem demasiadamente e perderem a 
capacidade de controlar seus próprios pensamentos. 

Provavelmente levantar-se-á imediatamente a seguinte pergunta, na mente 
de alguns dos meus leitores: "A mente não pode ficar doente ou enferma?" O 
cérebro dos pacientes que sofrem de sintomas emocionais — cuidados, dúvidas, 
ansiedade, temores e preocupação não adoece. Quando o cérebro é envolvido 
realmente numa condição doentia que cause confusão mental, pode-se distinguir 
e nomear a doença do cérebro que causa aquela condição — tumor cerebral, 
aploplexia, abcesso cerebral, encefalite, arteriosclerose e sífilis. Essas enfermida-
des orgânicas do cérebro são culpadas por apenas uma proporção bem pequena 
dos enfermos que estão ou não em nossas instituições para doentes de 



enfermidades mentais. 
 

Trabalho Demasiado 
O trabalho em demasia tem sido acusado como um dos principais fatores 

que causam o chamado esgotamento nervoso. Essa concepção falsa se baseia em 
observações não científicas; porém, as crenças tradicionais são difíceis de 
descontinuar. Continua-se ouvindo o tradicional aviso aos pacientes nervosos: 
"Agora, não trabalhe demais. Divirta-se um pouco". 

A insistência que o paciente nervoso, agitado, desassocegado, deite-se e 
descanse todas as tardes, pode transformar-se num verdadeiro tormento para ele. 
O paciente, dessa maneira, é forçado a ficar sozinho com seus temores e a 
controlar suas tensões corporais, que, com sabedoria, poderiam ser aliviados com 
seu trabalho. 

Quando os pacientes nervosos acreditam que o trabalho é árduo demais 
para eles, exigem menos horas de trabalho. Sentem-se mentalmente exaustos 
porque tentam fazer seu trabalho regular ao mesmo tempo que devotam energias 
mentais para ficar remoendo suas ansiedades. Com o tempo o trabalho fica tão 
pesado porque seus conflitos emocionais requerem tanto tempo de seus 
pensamentos que não podem dedicar atenção ao seu trabalho. 

Certo capataz de uma fábrica se tornou moroso e passava a maior parte do 
tempo sozinho. Gradualmente foi se tornando cada vez menos eficiente em seu 
trabalho. A companhia, supondo que ele estivesse trabalhando demais e que 
estava em vias de ter um esgotamento nervoso, insistiu que ele tirasse férias de 
seis semanas. Mal percebia a companhia que seu empregado, homem casado e 
pai de filhos, sentia-se incapaz de cumprir seu dever na fábrica porque estava 
mentalmente ocupado mm ii problema de manter relações amorosas ilícitas com 
outra mulher, e que estava sendo caçado pelo temor de que sua esposa viesse a 
descobrir sua vida dupla. Quando suas convicções morais o fizeram, finalmente, 
interromper as relações com a segunda mulher, seus hábitos de trabalho voltaram 
a melhorar. 

Menos horas de trabalho e menos dias semanais úteis deveriam diminuir o 
número dos casos de esgotamento nervoso, se o excesso de trabalho fosse1"um 
fator. As revoltas emocionais, entretanto, sempre aumentam, como se o ócio e a 
tentação de satisfazer os desejos durante a inação criasse mais problemas. O 
homem não possui padrões pelos quais possa estabelecer regras concernentes ao 
trabalho excessivo. Deus, porém, deu a entender a Adão que ele deveria trabalhar 
e ganhar seu pão pelo suor de seu rosto. Em lugar algum das Escrituras, todavia, 
diz Deus ao homem que não trabalhe em demasia para que não venha a ter um 
esgotamento nervoso. 

 
Estudo Demasiado 

Todo médico psiquiatra de instituições mentais já ouviu essa explicação, 
dos parentes de um paciente recentemente admitido, como razão de estar ele 
sofrendo de esquizofrenia: 

"O paciente teve o ataque nervoso porque estudou demais. Sempre tirava 
boas notas até algum tempo antes de seu ataque de nervosismo, há um ano ou um 



ano e meio atrás. Então notamos que ele começou a estudar mais ainda, mas suas 
notas começaram a baixar. Tornou-se anti-social e passou a isolar-se dos outros. 
Deixou de freqüentar a escola porque estava falhando nos estudos. Começou a 
agir de modo esquisito. Ficava sentado a rir e a falar consigo mesmo, quando 
pensava que ninguém o estava observando. Finalmente se negou a cooperar com 
os outros, e se tornou teimoso, recusando ajuda de qualquer espécie". 

Assim, quando alguém é admitido como esquizofrênico, é controlado por 
alucinações e ilusões que não surgiram da noite para o dia. Em seu coração 
fantasiava e imaginava pensamentos que, a princípio, podia facilmente apagar 
quando era necessário concentrar-se em suas tarefas escolares. Mas, eventual-
mente, as fantasias se foram tornando mais fortes, porque o indivíduo deseja as 
sensações de prazer derivadas dos seus pensamentos, até que, gradualmente, se 
tornou impossível pô-los de lado para ocupar-se dos deveres diários da vida. E 
também não desejava livrar-se desses pensamentos, porque lhe pareciam mais 
agradáveis que as tarefas da vida, as quais, para ele, perderam toda importância. 

O esquizofrênico perde o interesse nas coisas deste mundo porque criou, 
para si mesmo, um mundo de fantasia no qual tem tudo quanto tem imaginado 
em seu coração. Em seus momentos de lucidez ou por fragmentos de conversa, 
sua boca revela a abundância de fantasia que controla completamente seu 
coração. 

O psiquiatra, pesquisando detalhadamente, fica convencido que as 
alucinações e ilusões se formaram durante um período bastante longo, e que não 
há nenhuma enfermidade cerebral que esteja excitando a doença mental. 
Contudo, os pais do paciente sempre procuram culpar a doença mental em vários 
incidentes do princípio da vida do mesmo, tal como cair de um berço, cair de 
uma escada, ter tido um susto muito grande ou ter caído severamente enfermo. 

Periodicamente as pesquisas científicas saem com uma nova teoria que 
sugere que há um germe ou elemento químico, no cérebro, que é o responsável 
pelos bizarros sintomas mentais. Atualmente, pelo ponto de vista da psiquiatria, o 
paciente de esquizofrenia, de psicose maníaca depressiva, e de outros problemas 
emocionais de ajustamento, é influenciado pelo ambiente em que vive, e não por 
qualquer alteração da estrutura cerebral. 

Do ponto de vista Cristão, quando a confusão mental não é devida a uma 
condição orgânica do cérebro, os sintomas são basicamente expressões daquilo 
que o coração tem gerado. Quando o coração é purificado e o indivíduo anda no 
Espírito, o paciente tem uma mente normal e correta. É o "eu" que perde a 
estabilidade e sai do controle. O Espírito nunca perde o controle. 

 
Insano por Excesso de Religiosidade 

Satanás, definidamente, tem participação na criação dessa ilusão. Ele não 
condena religião, mas ensina que é possível dedicar-se demasiadamente à religão 
e "perder o controle". Contudo, todos os seguidores dele têm uma religião. A 
religião é a filosofia de vida do homem. Todo pagão não civilizado tem sua 
religião, compatível com sua maneira de pensar e seu modo de vida, e Satanás o 
leva ao fanatismo. Igualmente, empurra os pagãos cultos à lealdade à sua 
religião, servindo espíritos maus que se opõem à obra expiatória de Cristo, no 



Calvário. 
Satanás consegue isso ensinando que o caminho da cruz do Calvário é 

insensatez, absurdo, ridículo, irracional para o intelecto normal. Para o indivíduo 
não regenerado, que não possui o discernimento espiritual, esse ensino diabólico 
parece razoável. E Satanás não sugere apenas que tal ensino é absurdo, mas 
também que aqueles que crêem nesse Evangelho são ridículos. Ninguém quer 
parecer ou ser considerado ridículo. Por isso Satanás se esforça para que seus 
controlados reprovem aqueles que andam de conformidade com os ensinamentos 
do Filho de Deus, como se fossem indivíduos imaturos por precisar de algo em 
que apoiar-se, em lugar de viver segundo seus próprios direitos e privilégios. 

A sutileza dessa situação repousa no fato que Satanás faz com que seu 
ensino pareça tão razoável e aplicável ao indivíduo perdido, ainda que seja 
Cristão nominal: "Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que 
se perdem que está encoberto, nos quais o deus deste século cegou os entendi-
mentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da 
glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus" (II Coríntios 4:3,4) . 

A influência satânica impede as tentativas do Espírito Santo para atrair os 
perdidos, mostrando-lhes como seriam desprezados pelo mundo se se tornassem 
crentes. Não têm incentivo, portanto, para investigar o Cristianismo, receiando 
perder a reputação perante os outros homens. 

Não é incomum encontrar pacientes mentalmente perturbados (insanos) a 
falar incoerentemente sobre assuntos religiosos. Muitos desses pacientes passam 
considerável parte de seu tempo falando sobre rituais religiosos antes de entrar no 
estado final de confusão mental e incoerência. Portanto, é apenas natural que 
pessoas perdidas concluam que esses indivíduos ficaram insanos por devotarem 
tempo demais a questões religiosas. 

Antes desses pacientes se tornarem totalmente incoerentes, provavelmente 
foram obrigados a aceitar credos que negam a necessidade de sangue expiatório 
que não satisfizeram suas almas, mas antes, as confundiram; e então, procuram 
encontrar paz por meio de rituais religiosos imaginários. 

Admoestar os pacientes, que supostamente têm perdido o juízo por se 
ocuparem excessivamente de assuntos religiosos, de não falarem sobre essa 
questão, ou tirar a Bíblia dentre suas mãos, não é o remédio para a confusão em 
que se acham. Não têm recebido uma dose demasiada da Palavra de Deus. Mas 
precisam orientação para compreenderem o que a Bíblia diz sobre o Caminho da 
paz para suas almas perturbadas. 

Ninguém jamais perdeu a cabeça por pensar em Cristo, ou por ler em 
demasia a Palavra de Deus, ou por manter comunhão com Ele. Deus deseja 
intensamente que pensemos e meditemos sobre Sua Palavra, e Ele promete 
responder às orações dos crentes, contanto que cumpramos a condição: ''Se 
permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 
que quiserdes, e vos será feito" (João 15:7). 

Os santos bíblicos do Antigo Testamento não perderam o juízo por 
meditarem nas leis de Deus. Deus deu o seguinte mandamento direto a Josué: 
"Não cesses de falar deste livro da lei; antes medita nele dia e noite, para que 
tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito; então farás 



prosperar o teu caminho e serás bem sucedido" (Josué 1:8). 
Davi, rei de Israel, meditava na lei divina dia e noite. Moisés, o lider do 

povo de Deus, os israelitas, comungou com Deus "no monte quarenta dias e 
quarenta noites". Daniel, "homem muito amado" por Deus, clamou e orou por 
seu povo por vinte e um dias. Não há registro de que esses homens tenham vindo 
a sofrer dos nervos por causa de sua comunhão incessante com o Senhor. 

A Palavra de Deus não diz que se alguém dedicar sua mente às coisas 
espirituais ficará confuso e insano por causa de meditação espiritual em demasia; 
mas "... é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, 
dá o seu fruto..." (Salmo 1:3). 

Que fruto é esse? Temor e confusão? Não! mas é amor, alegria e paz 
(Gaiatas 5:22). 

 
O Sangue Derramado por Cristo Atemoriza as Crianças? 

Os crentes que trabalham com as crianças são acusados de espantar e 
atemorizar as crianças pequenas por lhes ensinarem a respeito da morte de Cristo 
para a salvação da alma, e que essas crianças ficam atemorizadas e 
emocionalmente traumatizadas . Esse ensino, advogam os religionistas, torna a 
criança nervosa, e isso será a base de futuros ataques de nervosismo. 

Todos temem a idéia de um distúrbio mental; por conseguinte, as forças 
do mal mantém essa falsa idéia de que ensinar às crianças sobre o sangue 
derramado por Cristo as tornará nervosas. Não fazem objeção se os obreiros 
Cristãos ensinarem às crianças como Jesus foi um homem moral, que fez o bem a 
todos; mas se opõem ao ensino que Ele é nosso Salvador "por causa do 
Calvário". O truque é evidente! Tire-se o sangue derramado por Cristo no 
Calvário, e já não haverá salvação. 

Essa é apenas mais uma das mentiras de Satanás, propagada por aqueles 
que lhe pertencem, os quais aborrecem a pregação que o sangue de Cristo foi 
derramado a favor dos pecadores. São os adultos, e não as crianças, que temem o 
sangue de Cristo. 

Nunca ouvi qualquer paciente adulto culpar seus temores ou nervosismo 
por causa do sangue derramado por Cristo no 

Calvário. Mas, tenho tido pacientes que me segredam que, durante anos, 
enquanto ainda crianças, temeram que o mundo se acabasse e que eles iriam para 
o inferno. Outros pacientes me têm dito que, quando crianças, temeram morrer e 
ser enterrados vivos, indo para o mau lugar, ou temeram que Deus não os 
aceitaria no céu por seus pais não lhes terem perdoada  alguma-falta. 

As forças satânicas, debaixo de vários disfarces, estão continuamente 
ativas, tentando impedir a propagação do Evangelho, quer este seja entregue aos 
adultos ou às crianças. Satanás fará qualquer coisa e usará quaisquer meios que 
impeçam o ensino que o sangue derramado por Cristo no Calvário teve por 
finalidade a remissão dos pecados. 

 
Ajustando-se 

Muitos crentes que sofrem do chamado esgotamento nervoso, receiam o 
tratamento psiquiátrico porque o médico psiquiatra acadêmico aplica o mesmo 



tratamento a crentes e não-crentes igualmente — conformismo com o mundo. 
O problema do crente é espiritual, e os pacientes crentes não podem 

ajustar-se ao mundo e gozar de paz, pois já não são do mundo desde que o 
Espírito Santo veio para habitar n'Eles. Jesus disse sobre Seus discípulos: "Eles 
não são do mundo". 

Os crentes que desejam ajustar-se ao mundo voltam-se para conselheiros 
que confirmam o acerto de sua maneira de vida mundana; e voltam-se para esses 
conselheiros porque não querem sentir-se culpados por terem abandonado Cristo 
para apegar-se às psicologias humanas. O crente mundano pode experimentar 
algum alívio por meio dos sedativos, das diversões e de outras formas de 
tratamento criadas pelo homem; mas, enquanto o fator agitador — sentimento de 
culpa — permanecer, continuará a provocar tensão emocional até o ponto em que 
o corpo venha a sofrer. (Esse sofrimento será discutido em outra porção desta 
obra). 

O crente espiritual, entretanto, tem uma relação com Cristo, e deseja 
ansiosamente o reestabelecimento da comunhão com Deus. Quando a 
psicoterapia o leva a compreender qual o seu problema, não é difícil que ele 
compreenda que sua libertação jaz na confissão de seus pecados a Deus, o qual "t 
fiel e justo para nos perdoar os pecados" (I João 1:9), bem como para lançar 
todas as nossas ansiedades, temores e preocupações sobre o Senhor Jesus Cristo. 

O homem natural, que anseia por comunhão com o mundo, pude ajustar-
se ao mundo, porque "é do mundo". Pode, novamente, ocupar-se das coisas que 
satisfazem e agradam o "eu". Porém, essas coisas só lhe concedem paz "como o 
mundo a dá". Não tem a convicção que precisa confessar-se a Deus, e, embora a 
confissão ao homem não possa curá-lo da condição que o oprime, experimenta 
algum alívio quando confessa seus sentimentos de culpa, reprimidos durante a 
vida inteira. 

Uma paciente me expressou seu alívio nestas palavras: "Agora, já 
confessei essas coisas a alguém! Nunca pensei que pudesse fazê-lo. O senhor não 
sabe quanto alívio isso me deu. Ku guardava essas coisas para mim mesma, 
durante toda minha vida.  Não podia contá-las para ninguém". 

Confessar com a finalidade de aliviar a pressão da culpa é confortador por 
algum tempo; mas depois pode tornar-se um hábito. Muitos pacientes usam a 
psiquiatria como um "meio de escape", quando a pressão contra eles se avoluma 
muito. 

Os pacientes crentes, entretanto, sentem repugnância por avivar e re-
avivar incidentes desagradáveis e pecaminosos na criancice — que talvez 
mostrem os pecados e fraquezas de seus pais. Esse re-avivamento, 
eventualmente, provoca ódio e ressentimento contra os pais e, possivelmente, um 
espírito não perdoador. 

Um paciente crente me disse: "Eu gostaria de aprender como perdoar, em 
lugar de salientar por demais as fraquezas e enganos de meus pais. Isso apenas 
cria ressentimento contra meus pais. Afinal de contas, considerando seus 
problemas emocionais particulares, fizeram o melhor que estava ao seu alcance". 

Para o crente não é necessário um longo curso de análise de camadas de 
pensamento sub-consciente. Percebo que muitos dos meus leitores crentes que 



se têm aprofundado em psicologia, na esperança de encontrar solução para os 
seus problemas, admirar-se-ão do que restou, afinal, dos complexos da criancice 
que, algumas vezes, estão lá no "sub...sub". Deixai-me explicar que esses 
complexos, que de acordo com os ensinos acadêmicos estão no subconsciente, de 
conformidade com a Palavra de Deus estão no coração do homem. 

Quando Cristo entra na alma do indivíduo, e o "eu" é crucificado, o 
complexo de sintomas comuns dos pacientes nervosos não se desenvolvem 
segundo o estilo preconizado pelos livros de texto típicos, porque o crente está 
sob o poder de Cristo, e não sob o poder do "eu". 

O crente não pode aceitar a idéia de transportar seus cuidados, 
preocupações e ansiedades, bem como o sentimento de culpa ou temor, do 
coração para a mente subconsciente, ou para um misterioso subconsciente, para 
então lançar mão de um tratamento mental que o faça esquecer-se de seus 
problemas ou que o faça ocultá-los. 

Esses pensamentos e sentimentos têm origem mais profunda que a mente. 
O CHAMADO ESGOTAMENTO NERVOSO É UMA DESIGNAÇÃO 
INCORRETA PARA O CAOS EMOCIONAL NA ALMA DO HOMEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 4 — 
SOFRIMENTO PSICOSOMÁTICO 

 
Quando o paciente "nervoso" está sob a pressão contínua do temor e da 

ansiedade por um longo período de tempo, a tensão pode se descarregar em 
diversas partes do corpo, causando sintomas físicos e condições doentias, e, às 
vezes, a morte. Em outras palavras, as chamadas condições nervosas nem sempre 
permanecem na mente na forma de preocupação, mas podem produzir sintomas 
físicos e enfermidades orgânicas — enfermidades somáticas. 

Por conseguinte, quando o estado emotivo (psyche) provoca distúrbios 
corporais (somáticos), chamamos tal condição de "psicosomática". 

Os sintomas psicosomáticos significam que o indivíduo está 
experimentando verdadeira revolução interna. Essa luta cria tensões emocionais 
que podem afetar qualquer porção do corpo (soma). 

As tensões nervosas podem ser toda a causa, ou, às vezes, apenas o fator 
excitante de certas formas de eczema, suor das mãos e pés, eritemas e erupções 
na pele, alergias, asma, hipertensão, palpitação, dispepsia, estômago nervoso, 
úlcera gástrica, doença crônica de vesícula biliar, apendicite crônica, ataques de 
vômito, soluços, diarréia, constipação, colite mucosa, colite espástica, condições 
anormais do reto, distúrbios urinários, e certas formas de artrite, bócio 
exoftálmico, dores de cabeça violentas, ciclos menstruais irregulares e dolorosos, 
e problemas sexuais, tanto no homem como na mulher. Sim, a preocupação pode 
fazer o corpo inteiro ficar envolvido. 

 
O Orgulho e a Doença Psicosomática 

Embora o termo "psicosomático" pertença ao corpo e às emoções, não 
obstante, sugere e traz consigo todo o antigo estigma associado ao vocábulo 
"neurótico". Infelizmente isso dá a impressão que aquele que tem uma condição 
psicosomática sofre de um desequilíbrio de personalidade e de um conflito de 
personalidade. Visto que ninguém deseja ser considerado fraco, ou aos seus 
próprios olhos ou aos olhos de seus amigos, o paciente reluta em ser considerado 
como psicosomaticamente enfermo. Ter de dizer ou ouvir dizer que tem uma 
doença orgânica provocada pelos nervos, deixa subentendido que o paciente não 
é capaz de controlar seus pensamentos, ou que sua vontade é fraca. 

Os pacientes que têm uma condição psicosomática são tão hesitantes na 
busca de ajuda para seus problemas emocionais como os chamados pacientes 
nervosos, que são controlados por temores e ansiedades. 

Mostrar ou deixar que as emoções o dominem é considerado 
demonstração de fraqueza. Isso é inculcado desde a infância — "Não se 
comporte como um bebê... Cresça e aja como homem... Pare de chorar... Ora, 
você não passa de uma criança", etc. 

Os adultos riem sem restrições, porque o riso nunca foi considerado tabu; 
mas, receiam demonstrar tristeza ou temem chorar pelos entes amados. Certos 
ministros admoestam os membros de suas congregações, especialmente os que 
demonstram a tendência de lamentar-se, "Não cedais às vossas emoções; não vos 
deixeis esgotar". A pessoa sensível ao termo esgotamento, enraiza essas palavras 



no coração, e pensa: "Tenho de controlar-me, porque senão posso ter um 
esgotamento nervoso". 

Há pacientes que não têm dificuldade em ir a um médico, quando desejam 
alívio de algum sofrimento provocado por qualquer sintoma orgânico. Porém, ir a 
um psiquiatra é uma história diferente. Os pacientes geralmente estão em guarda 
contra essa possibilidade. Desejam alívio mas temem que o psiquiatra encontre 
neles algo que não seja muito agradável. Afinal de contas, todos nós. temos certo 
grau de respeitabilidade sobre nossas próprias vidas, e queremos ser apreciados. 

Certa senhora casada sofria de ataques de cegueira periódicos e 
inesperados, que não eram apenas incômodos mas também perigosos, pois 
podiam suceder enquanto ela estivesse atravessando uma rua de tráfego intenso. 
Ela tinha uma longa história de nervosismo, antes de surgirem os ataques de 
cegueira. Exame especial de seus olhos provou que ela não tinha qualquer 
condição orgânica que pudesse ser tratada. Isso deixou-a com o diagnóstico que 
sua cegueira era de origem totalmente nervosa. 

O exame psiquiátrico revelou gradualmente que esses sintomas 
apareceram primeiramente quando seu marido começou a chegar tarde em casa. 
Ela não tinha perturbações óticas quando seu marido não saía à noite. 

Ela era professora de Escola Dominical e se sentia terrivelmente 
embaraçada quando seus amigos crentes sabiam que, às vezes, seu marido 
chegava bêbado em casa. Ela tinha desejo que essas coisas não fossem assim; por 
isso, quando ele chegava tarde, ela se recusava a ver sua condição tendo uma 
cegueira conveniente, para que não pudesse olhar para ele. A princípio isso foi 
conveniente, pois ajudava-a a proteger seu orgulho. Mas o hábito se desenvolveu 
até que pensamentos sugestivos eram bastantes para provocar-lhe os ataques de 
cegueira, em qualquer ocasião, de dia ou de noite, quando seu marido não se 
achava presente. 

Explicar a causa de sua cegueira temporária àquela paciente não foi 
suficiente para curá-la automaticamente de seu problema. A psicoterapia teve de 
fazer aquela paciente compreender o fato que o orgulho (que pensariam os 
outros?) era o fator básico de seu sofrimento. A paciente teve de ser convencida 
que devia aceitar o fato que criar a cegueira a uma situação embaraçosa não 
convencia sua mente de que seu marido não chegava ébrio em casa. 

Para gozarmos de paz da mente e da alma, é melhor que admitamos que 
ninguém é perfeito; assim, quando tivermos de enfrentar nossas imperfeições e 
situações embaraçosas, podemos admitir que elas são reais. 

 
Hostilidade e Sofrimento Físico 

As tensões emotivas, causadas por motivos hostis, escondidos no coração, 
em certas ocasiões são expressas por sensações de calor queimante na pele. Uma 
jovem empregada no escritório de uma grande fábrica, sofria de certo número de 
lesões abertas em seu corpo. Admitiu ela que as lesões eram causadas por ela 
mesma, coçando-se violentamente, por causa de uma sensação intolerável de 
comichão na pele. Antes de apelar para a psicoterapia, muitos medicamentos já 
haviam sido aplicados, local e internamente, para aliviar a coceira; entretanto, os 
tratamentos não lhe tinham trazido o menor alívio duradouro. Foi observado, 



contudo, que as lesões ocorriam apenas em locais de seu corpo que facilmente 
podiam ser cocados enquanto ela estava trabalhando. 

Durante os exames psicoterápicos a paciente logo disse ao médico que 
havia uma situação extremamente desagradável em seu trabalho. Outra jovem, 
cujo caráter era questionável, trabalhava com ela no escritório; mas, essa outra 
jovem não se desincumbia de sua parte no trabalho, e ficava muito tempo ociosa 
com o gerente do departamento. Isso obrigava a paciente a fazer mais do que 
devia, em sua ocupação no trabalho. 

A paciente pôde reconhecer imediatamente o fato que a sensação de fogo 
que sentia na pele e a necessidade de alívio, que conseguia ao coçar-se, estavam 
ligados ao ódio que sentia pela outra empregada, que era favorecida por causa de 
sua imoralidade. Entretanto, sendo crente, a paciente relutava um pouco em 
admitir que a condição de sua pele fosse devida à ira reprimida, que lhe 
queimava por dentro porque ela não ousava falar sobre seus sentimentos contra a 
colega. Não obstante, ficou surpreendida ao verificar que suas coceiras e 
sensações de fogo na pele diminuiram de intensidade quando aprendeu a aceitar 
sua posição sem ódio e percebeu que a "vingança" contra a imoralidade "pertence 
ao  Senhor". 

Não é incomum que pacientes psicosomáticos passem por diversos 
exames médicos e físicos antes de ficarem convencidos que são doentes 
psicosomáticos e precisam de ajuda da psiquiatria . 

Uma senhora casada, que também sofria de uma afecção desagradável em 
sua pele, consultou muitos médicos procurando alívio para o comichão que sentia 
na pele. Parecia que qualquer medicamento, aplicado pela primeira vez, lhe clava 
algum alívio que a sustinha por algum tempo, pois os novos remédios parecem 
sempre dar alguma esperança para esse tipo de enfermos, por algum tempo. 

A citada paciente disse: "Eu procurava explicar todos os sintomas que 
sentia aos médicos, para fazê-los ficar interessados, pois logo que descobriam ou 
decidiam que eu sofria de nervosismo, perdiam interesse no meu caso. Então 
entregavam meu caso à enfermeira, para dar-me injeções rotineiras de hormônio 
sexual ou cálcio. Quando eu era submetida aos testes de alergia, ficava decidido 
que eu era levemente alérgica a algumas poucas coisas. E então eu via que estava 
sem sorte novamente". 

Essa paciente era crente; mas, enquanto discutia seus problemas de uma 
maneira geral, inserindo seus pontos de vista Cristãos, ela não dava a menor 
evidência do problema; até que um dia expressou seu descontentamento pela 
falta de consideração de seu marido por ela em suas relações conjugais. Então se 
tornou visivelmente evidente o motivo pelo qual ela arranhava os braços, o rosto 
e o pescoço. Durante as consultas ela arranhava os braços a ponto de sangrarem. 
Acanhada, ela admitiu que queria arranhar seu marido, por causa de sua atitude 
"exigente e sem amor", mas ela sabia que não ousava arranhá-lo. 

Esse é apenas outro caso de ira reprimida, no qual o paciente dirige sua 
hostilidade contra si mesmo, para que não descarregue a ira contra o objeto 
aborrecido e venha a sofrer retaliação. Disse ela: "Se eu o ferisse, ele me feriria 
ainda mais; ele é mais forte que eu". 

Aquela paciente foi aliviada de sua necessidade de arranhar-se quando ela 



e seu marido perceberam que a dificuldade básica do casal era a falta de 
consideração mútua em todas as questões da vida matrimonial. 

 
Tudo é Causado pelo "Eu" 

Os dermatologistas vêem muitos pacientes sofrendo de diversas formas de 
dermatites, eczemas e outras espécies de eritema, difíceis de aliviar por 
tratamentos locais, porque a tensão emocional de dentro da psyche mantém a 
pele sempre irritada. A exigência de conseguir mais do que é humanamente 
possível geralmente se manifesta pelo suor das mãos e pés. Essa compulsão tem 
por finalidade glorificar a Deus? Não. Não é uma compulsão que venha do 
Espírito. Mas é o velho "eu" que tenta fazer alguma coisa para agradar a si 
próprio. O Espírito Santo não provoca sofrimentos psicosomáticos. Não nos 
esqueçamos: é o "eu" que se irrita, que se deixa dominar pelo ódio, pela ira e pela 
inveja, até que se expresse como doença psicosomática.  É o "eu", e não o 
Espírito, que nos enferma. 

 
Dor Psicosomática e Cirurgia 

As condições psicosomáticas não são uma novidade. Sempre têm existido; 
mas, foi somente em épocas recentes que a medicina reconheceu o fato que as 
emoções nos podem fazer sofrer dores físicas e podem provocar condições 
doentias que destroem o corpo (morte física). 

Há trinta anos passados nossas escolas médicas ensinavam que a úlcera 
estomacal era causada por algo irritante existente no estômago. Citavam 
freqüentemente a seguinte ilustração para corroborar sua teoria: Na China, a 
úlcera estomacal era observada nos homens, mas raramente nas mulheres. 
Naquele país, os homens são servidos em primeiro lugar, comendo, assim, 
comida quente; enquanto que as mulheres comem depois que os homens já foram 
servidos, tendo, assim, de ingerir comida fria. O calor, segundo se pensava, era o 
fator excitante que causava úlceras estomacais nos homens chineses. 

Hoje em dia a medicina aceita geralmente a idéia psicosomática que 
alguns indivíduos, sob os tipos específicos de aflição, desenvolvem úlcera 
estomacal. Algo os perturba, ou, como já se tem dito, "algo os está roendo". A 
preocupação roe o estômago ou o duodeno, conforme o caso. 

Um jovem, que era gerente de uma companhia, ficou em circunstâncias 
financeiras muito apertadas. Ele tinha um desejo intenso de livrar-se da pobreza 
em que vivera na meninice; por isso ambicionava ter um lugar no mundo. 
Avançou rapidamente na indústria em que estava empregado, mas temia 
continuamente que, eventualmente, seria posto de lado por algum outro homem 
que tivesse educação universitária, enquanto que ele tinha apenas completado o 
curso ginasial. 

Aconteceu o inevitável. Foi chamado um homem para preencher uma 
posição que, de acordo com o tempo de serviço, deveria pertencer ao paciente do 
qual estamos falando. Seus nervos estomacais, que lhe tinham dado dificuldades 
gástricas vez por outra, provocaram uma úlcera gástrica. 

O paciente foi tratado cirurgicamente. Seus vagi (os nervos que vão 
diretamente do cérebro ao estômago) foram secionados, assim interceptando os 



impulsos de ódio, ira, senso de injustiça e temor — tudo gerado no coração, mas 
que acabava perturbando sua mente. A cultura e a conveniência não permitiam 
que ele expressasse o pensamento de seu coração; porém, como a irritação 
tivesse prosseguimento, teve de expressar-se de alguma maneira e em algum 
lugar. Os impulsos reprimidos roíam seu estômago, porque não ousava 
exteriorizar aquilo que sentia. 

A operação, segundo toda evidência externa, pareceu ter-se coroado de 
sucesso, porque as emoções já não podiam enviar impulsos ao seu estômago, 
para morder, roer, irar-se. O paciente foi curado dos sintomas de úlcera 
estomacal? Sim, mas a ira continuava fomentando em seu coração, enviando 
impulsos para sua mente. 

Diversos anos depois da operação esse paciente procurou ajuda da 
psiquiatria, para um temor que vinha crescendo dentro dele por algum tempo. 
Segundo suas próprias palavras: "Temo que descubram que há alguma coisa 
errada comigo, e que eu possa mostrar meu nervosismo para os chefes da 
companhia. Perderiam a confiança em minha habilidade por eu sofrer de 
distúrbio mental. 

"Quando olho para mim mesmo e vejo como sou nervoso, fico abalado. 
Quando sinto algum temor minhas pernas se negam a obedecer-me, ficam 
amortecidas, e percebo que começo a andar de maneira esquisita. Quando tudo 
passa, começo a perguntar a mim mesmo se as minhas mãos estão bem.  Que 
aconteceria se elas tremessem quando estou tomando notas por ocasião da  
reunião dos diretores? 

"Sinto-me como um miserável! Se essas condições ficarem ttão más que 
não possa mais ir trabalhar, perderei o emprego. Então não terei mais dinheiro 
para sustentar minha família. Terei de vender minha casa e mudar-me para uma 
vizinhança mais pobre. E que acontecerá da posição social de minha família?". 

Depois de ter passado diversos meses fora de seu estado e seis semanas 
em um hospital, onde foi submetido a diversas terapias, a origem dos temores 
daquele homem ainda não tinham mudado. Ele estava pronto para voltar-se para 
o Cristianismo, depois de ter experimentado praticamente tudo quanto este mun-
do tem para oferecer para divertir a mente. Porém, todas as terapias e diversões 
foram incapazes de proporcionar paz ao seu coração atribulado e inseguro. 

Quando começou a ser ensinado sobre os princípios do Cristianismo foi 
esquecendo, gradualmente, o "material" de leitura religiosa convencional, que 
parece atrair essas almas atormentadas. Parece que essa gente, uma vez desviada 
por literatura religiosa que apela para a mente, precisa de um tutor quando lê a 
Bíblia, a fim de livrar-se das interpretações psicológicas que querem incluir na 
Palavra de  Deus. 

Quando esse paciente veio a confiar na obra terminada de Cristo, no 
Calvário, aprendeu, pouco a pouco, a depender de Deus para receber o 
suprimento de suas necessidades diárias. "E o meu Deus, segundo a sua riqueza 
em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades" 
(Filipenses 4:19). 

 
 



Negligenciando o Fator Psíquico 
Se o tratamento médico ou cirúrgico das doenças psicosomáticas não levar 

em consideração os fatores psíquicos envolvidos, o paciente pode ser aliviado, 
mas não curado, como é tão evidente no caso precedente. A causa agravadora 
continua a derramar veneno  (ansiedade e tensão) no organismo.  Eventualmente 
o paciente começa a sofrer novamente, e o último estado é pior que o primeiro. 

O paciente que tinha uma úlcera estomacal, cujo sofrimento acabamos de 
discutir acima, foi aliviado dos sintomas da úlcera mediante a cirurgia, mas seus 
desejos ambiciosos, relativos à sua posição social (seu pecado) não tinham sido 
corrigidos. Continuou a viver no "eu" e por isso, com o decorrer do tempo, 
surgiu-lhe uma condição pior que a primeira — sintomas físicos e  enfermidade 
mental. 

O Grande Médico avisou um de Seus pacientes psicosomáticos que algo 
pior poderia acontecer-lhe se ele continuasse no pecado. Lemos no quinto 
capítulo do Evangelho de João que, quando Jesus curou o homem paralítico de 
sua enfermidade física, à beira do tanque de Betesda, o homem fez exatamente o 
que o Grande Médico lhe recomendou — tomou seu leito e pôs-se a andar. Mais 
tarde Jesus encontrou Seu paciente no templo e o advertiu que se ele continuasse 
a ser controlado pelo pecado que o tinha feito sofrer por trinta e oito anos, seria 
afligido novamente; e seu estado seria pior que da primeira vez. "Mais tarde 
Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado; não peques 
mais, para que não te suceda coisa pior"  (João 5:14). 

Se nos familiarizarmos com a obra do Grande Médico, em Suas curas de 
almas e corpos de indivíduos sofredores, acharemos que Ele tratou de outros 
casos de sofrimento psicosomático. Sim, o sofrimento psicosomático é uma 
antiga enfermidade. 

O sofrimento psicosomático é um vasto campo da medicina. Por isso não 
foi meu propósito escrever um tratado sobre a medicina psicosomática, mas 
mostrar ao leitor que, quando os crentes nervosos não deixam seus cuidados, 
diariamente, nas mãos de Deus, mas tentam prosseguir por suas próprias forças e 
permitem que as preocupações se acumulem, o resultado é que começam a sofrer 
no corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 5 — 
ESSA COISA CHAMADA MEDO 

 
Praticamente todos os pacientes que consultam os médicos psiquiatras 

apresentam um notável sintoma básico — medo. Os exemplos abaixo dados de 
temores expressados por almas que estão fora da comunhão com Deus,  são bem 
sugestivos: 

"Não sei se estou salvo. Há anos passados eu estava; mas agora, não sei. 
Não sei a ocasião exata em que isso aconteceu.  Como posso saber se lá no 
íntimo eu creio?" 

"A doença me espanta; leva-me tão perto da morte..." 
"Tenho medo de morrer. É um sentimento de tanto isolamento. .. deixa-se 

tudo e todos, vai-se embora e fica-se vagueando no desconhecido... " 
"Eu cometi o pecado imperdoável. Sei que o cometi, pois Deus já não 

ouve nem responde às minhas orações. Tenho o desejo de suicidar-me; pois estou 
perdido de qualquer maneira". 

"Sinto como se houvesse uma faixa apertada em volta da cabeça, e os 
músculos de meu pescoço estão sempre rígidos. Tenho medo que alguma coisa 
vai estourar em minha cabeça se não conseguir alívio imediato. Estou sempre na 
defensiva. Fico assustado facilmente. Não sei por quanto tempo ainda minha 
mente pode suportar isso". 

"Tenho medo de participar da Santa Comunhão, medo de tomá-la 
indignamente". 

"Tenho medo de desmaiar, pois então todos verão que há alguma coisa 
errada em mim". 

"Tenho um temor constante em meu coração. Por diversas vezes pensei 
que fosse perder os sentidos. Andei bem perto disso por diversas vezes, embora 
nunca tenha realmente desmaiado. Fico tão nervoso que meus olhos piscam. 
Além disso tenho receio de ler, pois tenho medo que terei um ataque de nervos e 
a exaustão nervosa provoque a cegueira". 

"Tenho medo que minha mente se arrebente em alguma ocasião ou lugar 
importuno e eu cometa algum crime". 

"Quando estou num grupo de homens e mulheres, tenho medo de ser 
impelida por um impulso descontrolado de ser indiscreta entre os homens". 

"Tenho receio de perder o juizo por causa desses pensamentos imorais que 
não posso controlar". 

"Não posso perdoar-me por ter dito à minha mãe que eu estava na escola, 
enquanto eu estava dando a luz a meu filho ilegítimo. Minha mãe faleceu antes 
de minha volta. Sinto que por isso devo destruir-me". 

"Tenho medo de meu bebê nascer marcado por causa do que fiz comigo 
mesma". 

"Dizem que sou como meu pai em muitas coisas. Tenho receio de contrair 
matrimônio e ser infeliz no casamento como meu pai foi. Tenho medo de 
apaixonar-me". 

"Tenho receio de ficar doido por causa da religião. Vi dois estudantes 
perderem o juízo na escola bíblica. Que pode impedir-me de ficar louco?" 



"Que aconteceria comigo se minha mente perdesse o controle enquanto 
estou imaginando assaltar  meninas pequenas?" 

"Tenho receio de que os outros vejam que não estou bem especialmente 
desde que meu pai me disse: ' Onde é que você tem a cabeça? Você anda como se 
estivesse no mundo da lua'". 

"Sei que deveria deixar de tomar pílulas para dormir; mas tenho medo que 
os médicos tirem essas pílulas, e que eu não seja capaz de agüentar a falta. Tenho 
medo de ser um viciado em drogas". 

"Estou com medo que meus colegas percebam que estou vindo consultá-
lo. Eles vão observar-me para ver se podem encontrar o que há de errado 
comigo". 

"Tenho receio de perder o emprego; então terei de vender minha casa e 
mudar-me para uma vizinhança mais pobre. E que aconteceria de minha posição 
social?" 

"Temo ir dormir. Receio morrer enquanto estiver dormindo". 
"Meu coração bate com força, e tenho dificuldade em respirar.  Como é 

que posso parar com isso?" 
Se fôssemos enumerar todos os temores não terminaríamos hoje. Em vinte 

e cinco anos de prática psiquiátrica tenho ouvido esses gritos de temor e muitas 
outras variações. Toda pessoa que procura o conselho de um psiquiatra é 
impelida pelo temor. 

 
Que Há  por Detrás Desses Temores? 

Quando um médico examina um enfermo, sempre pergunta para si 
mesmo: "Que é que fez este paciente adoecer, e onde está a condição que o faz 
enfermar?" Também interroga o paciente para saber por quanto tempo o paciente 
está doente, e também lhe pede que descreva os seus sintomas. Igualmente 
sucede com o psiquiatra, quando confrontado com um paciente que expressa 
algum temor. O psiquiatra pergunta para si mesmo: "Que é que está por detrás 
desse temor? Que foi que deu início ao mesmo?" 

Usualmente o paciente respondeu a seu conselheiro como Adão respondeu 
a Deus, dando-lhe seus temores e sintomas conforme o afetam no momento da 
consulta. Em muitos casos o temor está escondido por detrás dos sintomas físicos 
que ele tem provocado, fazendo com que o temor seja a causa responsável por 
muitas enfermidades orgânicas. 

É necessário que o conselheiro exorte o paciente para relatar a história de 
seus sofrimentos para que vejam juntos como o paciente tem estado a 
racionalizar e a narcotizar sua mente com drogas, a fim de encobrir suas 
preocupações. 

 
Sondagem das Emoções 

A psicoterapia não é uma tarefa agradável. O médico que faz a sondagem 
deve ter muito cuidado para que a sonda não penetre muito profundamente e não 
magoe um nervo sensitivo, digamos assim. Se o médico fizer isso o paciente se 
esquivará, dizendo: "Oh, não, doutor! Não penso que, essa é a condição em meu 
caso.   Não é falta minha.   A culpa é de outros!" 



Isso vos soa estranho? Talvez julgueis que nunca vos tornaríeis culpados 
de uma tal desculpa; mas Adão foi culpado disso, e igualmente o são todos os 
seus descendentes. 

Enquanto o conselheiro crente pesa os fatos que o indivíduo lhe está 
fornecendo, é essencial que também avalie o estágio do desenvolvimento 
espiritual do paciente. Em que ponto do crescimento espiritual do paciente 
apareceu aquele dragão devorador, sussurrando dúvidas que o levaram a tirar os 
olhos de Deus e ficar preocupado consigo mesmo? Quanto mais duvidoso e 
introspectivo torna-se o paciente, menos está dependendo da "armadura de 
Deus", até que fica preso a si mesmo e é, finalmente, derrotado pelo adversário. 

Quando as forças malignas levam o crente a interromper sua comunhão 
com Deus, o crente sofre, manifestando sintomas de temor e ansiedade — os 
chamados sintomas nervosos. Se esse estado espiritual não for imediatamente 
corrigido, não demorará muito até que as tensões corporais e outros sintomas 
físicos façam sua aparição. Essa última condição, como é natural, é mais difícil 
de vencer que a primeira, porque o paciente salienta somente os sintomas fisicos 
como causa de seu nervosismo, esquecendo-se do que provocou, antes de mais 
nada, os sintomas somáticos. 

Ilustrando: Adão disse ao seu Médico que estava com medo por estar nu. 
Adão estava dando demasiada importância ao seu sintoma físico: nudez. Insistiu 
que sua nudez o fizera sentir medo (nervosismo). Mas Deus o fez voltar à ocasião 
em que tirou os olhos d'Ele, quando meditava sobre a mentira de Satanás 
(dúvida) e foi vencido pelo inimigo, ao comer do fruto da árvore proibida. 
Igualmente, no campo do conselho Cristão, não terá nenhum valor a psicoterapia 
enquanto se não souber quando, onde e como o adversário resistiu e impediu o 
desenvolvimento espiritual do crente. 

O paciente pode ser aliviado de seus sintomas usando drogas de efeito 
tranqüilizador e sendo assegurado para crer que está curado.  Mas, a não ser que 
o paciente saiba quando e como  o  adversário o apanhou desprevenido, não  
pode ter proteção, e continua a viver num estado de temor. 

 
Diversas Reações dos Crentes 

Os crentes que buscam conselho psiquiátrico se dividem em dois grupos: 
aqueles que procuram informação a respeito de seu problema; e aqueles que 
querem confirmação para sua maneira de viver. 

Quando o crente espiritual apela para a psicoterapia vem disposto a tocar 
no âmago da questão. Não se ressente pelos esforços do conselheiro que procura 
levá-lo a enfrentar os fatos face a face. Antes, está pronto para examinar e avaliar 
sua atitude para com Deus, com um senso de humildade e profundo desejo de 
agradar a Deus. Deseja sinceramente buscar a face de Deus e ter comunhão com 
Ele. O crente espiritual é inclinado à cooperação e por isso se recupera quase 
imediatamente. 

Mas, quando o crente mundano procura tratamento, não pode ser 
distinguido de pronto dos crentes nominais, dos Cristãos professo?, dos que se 
chamam membros de igreja, ou daqueles que pertencem à "multidão mista", que 
se associam com o povo de Deus e imitam a porção visível da religião, mas são 



destituídos de fé. 
Os crentes mundanos acima de tudo desejam receber aprovação. Não são 

humildes, e insultam a Deus estabelecendo um padrão exclusivo para si mesmos. 
É sobre esse fenômeno que o apóstolo Paulo escreve quando diz que há aqueles 
que se recomendam a si mesmos, medem-se por si mesmos e comparam-se entre 
si próprios. Usualmente resistem a Deus e são possuídos de um senso de rebeldia, 
como se os espíritos malignos que os iludiram e derrotaram, agora os estejam 
lançando contra tudo que vem da parte de Deus; e contudo, sentem que Deus 
deveria ser mais benevolente para com eles. Isso é especialmente o caso daqueles 
que por longo tempo têm estado fora da comunhão com o Senhor. 

São indivíduos que se ressentem quando o médico tenta sondar os seus 
problemas, e demonstram hostilidade à menor tentativa, culpando o conselheiro 
de quaisquer insucessos tidos no tratamento. Essa reação é uma antiga influência 
satânica, que se revelou primeiramente em Adão. 

Quando Deus disse a Adão qual a causa de seu temor, Adão aceitou o 
diagnóstico? Não, mas tentou mudar de assunto imediatamente, lançando a culpa 
sobre alguma outra pessoa. De fato, Adão foi por demais ousado. Não somente 
culpou sua esposa, mas disse a Deus que Ele próprio era o faltoso, por ter-lhe 
dado uma ajudadora tão instável: "Então disse o homem: A mulher que me deste 
por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi"  (Gênesis 3:12). 

Geralmente os sermões sobre essa questão fazem graça às êxpensas da 
mulher, assim ocultando a lição real que podemos descobrir nesse versículo, a 
saber, que Adão culpou a Deus por seu pecado. Essa atitude odiosa, rebelde, 
expressa por Adão, depois de ter saído da comunhão com Deus, tem seu paralelo 
nos crentes de hoje em dia, quando estão fora da comunhão com Deus e são 
controlados por Satanás para que andem segundo sua auto-determinação. 
Enquanto estiverem nesse estado os crentes serão desavergonhados, sem amor, 
indispostos à cooperação para com aqueles que procuram ajudá-los, visto que 
recebem força de más influências, enviadas "pelo príncipe do poder dos ares" 
para controlá-los. 

 
Primeiro Pecado — Primeiro Medo 

Está claramente escrito que o Senhor Deus desceu ao jardim para falar 
com Adão, na "viração do dia", ou seja, cedo pela manhã. Porém, como agora o 
temor controlava Adão, procurou ele evitar Deus, escondendo-se entre as árvores 
do jardim. Naturalmente que sabemos o que o fez ficar receioso. Ele tinha 
comido da árvore proibida, rebelando-se assim contra Deus. Rebelião contra 
Deus é pecado. 

Adão temia antes de experimentar do fruto da árvore proibida? Tinha ele 
medo antes de pecar? Essa é a chave que meus leitores crentes devem usar para 
avaliar os problemas de culpa, preocupação, ansiedade, o chamado nervosismo 
ou ataque de nervosismo, e muitos outros problemas associados com o 
sofrimento mental daqueles que são dominados pelo medo. 

O homem ou mulher que teme não está em harmonia perfeita com o 
Senhor, pois "o perfeito amor lança fora o medo" (I João 4:18). 

 



Padrão Emocional Para Todas as Gerações 
Quando Adão se desviou de Deus, estabeleceu um padrão emocional para 

cobrir a culpa, o medo e o pecado, e que está sendo usado pelos seus 
descendentes até à presente geração, seis mil anos mais tarde. 

Adão não se voltou arrependido para Deus, a Quem tinha ofendido, para 
pedir-Lhe perdão; mas tentou cobrir sua culpa e pecado, apelando para seus 
próprios esquemas. Em Gênesis 3:7 lemos que: "... coseram folhas de figueira, e 
fizeram cintas para si". Essa foi a solução encontrada por Adão para encobrir a 
nudez e o pecado do casal. 

Os esquemas criados pelo próprio homem para encobrir o pecado não têm 
efeito duradouro sobre a consciência culpada. Os sedativos e as novas drogas 
tranqüilizadoras amortecem o cérebro;. os prazeres sensuais distraem a mente dos 
cuidados e das preocupações, e os passa-tempos mantém a mente ocupada; mas 
todas essas coisas são medidas temporárias, inventadas pelo homem. 

Pacientes temerosos (nervosos) há que parecem obter algum alívio 
enquanto estão fazendo alguma coisa para si mesmos. Esse ímpeto de fazer 
alguma coisa é um anseio satânico para manter a mente ocupada. Contudo, os 
esquemas criados pelo próprio homem para encobrir o pecado não pode 
proporcionar paz à mente, enquanto a alma não for purificada de sua culpa. Nada 
menos que o sangue derramado por Cristo pode purificar a consciência culpada. 

Não há registro bíblico que ensine que Adão sentia medo enquanto amava 
e comungava com Deus. Seu medo apareceu somente depois de seu pecado. Os 
crentes espirituais testificam dessa mesma verdade hoje em dia: Enquanto amam 
a Deus e meditam sobre Sua vontade relativa às suas vidas, não sentem medo. 
"No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo" (I João 
4:18). 

Quando o crente espiritual teme, imediatamente pesquisa seu coração para 
ver qual iniqüidade há entre sua própria pessoa e Deus. O crente mundano, por 
outro lado, visto que ama mais ao mundo que a Deus, traça um esquema "que pa-
rece reto ao homem", quando deseja agradar a antiga natureza sensual. 

Quando indivíduos nervosos (cheios de temor, ansiedades e preocupações) 
são tentados a se afastar de Deus, não são cegos. Estão tão conscientes ao quebrar 
sua comunhão com Deus como Adão estava, quando caiu em transgressão. Mas, 
tal como Adão, procuram cobrir-se com aventais de sua própria criação. Porque 
Deus é longânimo e não os consome quando voltam suas afeições d'Ele para o 
mundo de Satanás, julgam-se bem sucedidos em seus próprios esquemas. 

Conservando-se ocupados com seus próprios esquemas, são capazes de 
cauterizar suas consciências por meses e anos, até que elas se tornam insensíveis, 
ou até que percebam que estão vencidos pelo medo e pelos temores. Então 
clamam por socorro, fazendo seus amigos acreditarem que seu nervosismo 
(temor) apareceu subitamente. Mas isso nunca surge da noite para o dia. Têm 
saltado de um esquema para outro, até que não há mais planos capazes de 
aquietar a alma em luta que por tanto tempo tem estado afastada de Deus. Os 
pacientes, então, gritam: "Deus me parece tão longe; não posso alcan-çá-Lo. Ele 
não ouve minhas orações". 

 



Medo — Falta de Fé 
Basicamente todos os crentes que sofrem de temores têm um denominador 

comum — estão fora de comunhão com Deus. Ao ter surgido a primeira sugestão 
de medo, deveriam ter percebido que não estavam andando em intimidade com 
Deus. Não estavam revestidos de "toda a armadura de Deus" nem estavam 
embraçando o "escudo da fé", com o qual poderiam "apagar todos os dardos 
inflamados" de Satanás — os dardos que criam dúvidas e temores. 

Quando os crentes negligenciam a "armadura de Deus", que os protege, 
tiram seus olhos de Jesus e se voltam para 

0 "eu"; então tornam-se prisioneiros do "eu" (tornam-se escravos de 
Satanás), ramos ressequidos que já não recebem a seiva da vinha e não podem 
produzir fruto. 

O crente dominado pelo medo perdeu seu testemunho Cristão. Não é culpa 
de Deus. Muitos sofredores assim, incapazes de entrar em contato com Deus pela 
oração, por estarem foram de comunhão com Ele, acusam-No de puni-los dessa 
maneira. Sem dúvida alguma trata-se de um sentimento de culpa subconsciente. 
Contudo, tais crentes relutam aceitar o sofrimento como culpa exclusivamente 
sua. Não nos esqueçamos que não foi por culpa de Deus que o medo se abateu 
sobre Adão; ele mesmo atraiu sobre si o medo. 

Parece que a maioria dos crentes, depois de sofrerem por muitos anos, têm 
a impressão que Deus se esqueceu do tempo em que se voltaram para o mundo, 
abandonando seu "primeiro amor". A maioria de tais pacientes não se têm 
realmente arrependido de seu- desvio; antes, se têm ocupado de obras religiosas 
como cobertura do pecado. 

A Palavra de Deus especifica que a parte mais importante da "armadura" é 
o "escudo da fé": "embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis 
apagar todos os dardos inflamados do maligno" (Efésios 6:16). 

 
Dominado Pelo Medo — Preto ao "Eu" 

A pessoa que é dominada pelo medo, obcecada com o temor, atormentada 
e agitada constantemente pelo medo, não possui uma mente livre. Não pode abrir 
a mente para ouvir o que lhe é dito. Sua mente foi conquistada pelo temor de 
temores. Imagina que apenas um pouco mais de temor será capaz de fazer com 
que sua mente entre num estado de confusão por causa da qual tenha de ser 
separado de seus amigos. Teme que também possa cometer crimes e atos além de 
seu controle, o que apenas o alienariam ainda mais daqueles que o cercam. Como 
um paciente assim temeroso expressou: "Tenho medo de transformar-me numa 
estrela errante, condenada às trevas eternas, a flutuar pelo espaço até que venha a 
chocar-me contra alguma coisa". 

Quando uma pessoa chega a tal estado é realmente problemático o seu 
tratamento. Todo o seu ser se voltou da luz para as trevas — de Cristo para o 
"eu". Tudo quanto ouve, vê, sente ou pensa, sugere-lhe um medo que o dominará. 
Quando lê um jornal, seus olhos parecem possuídos de uma prontidão alerta para 
apanhar todas as palavras que dêem a entender condições mentais. Palavras como 
"insano", "suicídio", "descontrolado", "neurótico", ' mental" e "asilo" parecem-
lhe estar escritas em negrito. É compelido a ler o artigo contra a sua vontade; 



precisa saber o que aconteceu àquele indivíduo e quão perto a condição do 
mesmo se assemelha ao seu próprio caso. Se a informação trouxer algum 
presságio lúgubre, o leitor se sente muito pior depois de tê-la lido. 

Por mais cauteloso que ele possa ser para evitar contatos e sugestões 
incitadores de medo, pode estar certo que os encontrará em cada volta do 
caminho, pois não pode viver num vácuo; além disso, sentir-se-ia receioso se 
vivesse isolado, receioso de pensamentos temerosos que poderiam lhe ocorrer 
estando sozinho. 

Durante uma conversação destaca frases duvidosas que aplica a si mesmo. 
Enquanto um amigo planeja-lhe o futuro, talvez diga: "Quando você ficar 
melhor, pode fazer isto ou aquilo". O enfermo apega-se à palavra "quando", que 
para ele sugere incerteza, talvez dúvida, se realmente ficará curado ou não. 

Entretanto, se ele consulta um médico psiquiatra que surge com uma nova 
terapia, sempre há alguma esperança para o seu caso, especialmente se o 
psiquiatra pode dar alguma eminência à terapia dizendo que a mesma é usada em 
algum famoso centro médico. Mas, se o tratamento já falhou anteriormente no 
seu caso, o enfermo teme que o psiquiatra não esteja com sorte em suas 
tentativas, mas que esteja apenas experimentando. 

Para os pacientes dominados pelo medo e presos ao "eu", a oração e o 
estudo da Bíblia tem pouco ou nenhum atrativo. Acreditam que seus amigos 
cheios de boa vontade estão se voltando para a religião como se fosse o último 
recurso. Sua atitude e sua capacidade de compreender as coisas espirituais 
depende de sua condição espiritual passada, quer se trata de 

crentes religiosos, apegados às coisas terrenas, ou de crentes 
verdadeiramente espirituais, que retiraram seus olhos de Jesus; quando Satanás 
lhes apresentou circunstâncias mundanas para enganá-los, fazendo-os andar 
segundo suas próprias forças. Qualquer que seja o caso, a pessoa que está fora de 
comunhão com Deus se volta exclusivamente para sua própria razão; por 
conseguinte, vive na esperança de aparecer alguma escapatória mágica para o seu 
medo. 

A pessoa dominada pelo medo vive tão absorvida com seus próprios 
temores que sua mente é capaz de entender apenas uma pequena porção de tudo 
quanto lhe é dito. Isso significa que a grande e esmagadora porção de seus 
pensamentos é voltada para seu próprio "eu". 

 
Preso ao "Eu" — Preso a Satanás 

Agora estou escrevendo expressamente para os crentes espirituais. Estou 
consciente do fato que as igrejas fazem silêncio quase total sobre a questão dos 
"demônios" e dos "poderes malignos". Contudo, de Gênesis ao Apocalipse, a 
Bíblia ensina claramente que Satanás, "o príncipe do poder dos ares", e suas 
hostes de emissários malignos, oprimem os filhos de Deus. 

Os homens e as mulheres possuídos de temor ou temores não apenas 
demonstram que uma poderosa influência os trás prisioneiros do "eu", mas 
freqüentemente expressam isso em palavras. Repetindo as palavras de certo 
paciente: "Estou preso numa armadilha. Mas, como poderei escapar dela? Posso 
olhar para trás e saber como fui aprisionado, mas isso aconteceu tão 



gradualmente, através dos anos, que não percebi que estava sendo aprisionado até 
que me senti apanhado. Agora quero ficar curado. Desejo sua ajuda, doutor, mas 
há algo dentro de mim que grita: 'Não! Não!' quando o senhor me fala de Jesus". 

Outro paciente me disse: "Minha cabeça roda como se fosse um 
redemoinho. Tenho medo de perder os sentidos de ficar lhe ouvindo". 

As forças malignas, ativadas por Satanás, o "príncipe do poder dos ares", 
não somente influenciam, oprimem, atormentam e aprisionam os filhos de Deus 
que não têm o devido cuidado em usar toda a "armadura" de Deus; mas, quando 
Satanás os prende ao "eu", emprega métodos variados para conservá-los sob o 
seu controle. 

Quando tentam voltar para Deus, ele os desencoraja, bloqueando suas 
orações e impedindo a leitura de  Sua Palavra. 

Uma idéia falsa e corrente, que é geralmente aceita como fato não 
científico entre os perdidos, é que se o paciente se esforça para ler a Bíblia e orar 
a Deus, pode ficar louco por causa de religião. Essa falsidade tem levado muitos 
que buscam honestamente o Senhor a se afastarem do Livro Santo e da oração, e 
tem feito muitos crentes se tornarem espiritualmente emaciados, por causa do 
receio que sentem de pesquisar as Escrituras em busca da verdade. Ninguém 
jamais ficou insano por ler a Bíblia ou por manter comunhão com Deus. 

 
Para Quem Iremos? 

Certo dia Simão Pedro fez uma pergunta ao Senhor Jesus, pergunta essa 
que todo crente faria bem em também perguntar ao Senhor, ao se tornar 
necessário pedir auxilio em tempos de sofrimento: "Para quem iremos?" 

Os crentes espirituais não têm a menor esperança que os perdidos possam 
ajudá-los em seus problemas de temor e ansiedade, porque sabem que os não-
crentes não entendem dos problemas da alma. Usualmente querem ter toda 
certeza que o conselheiro é um crente regenerado que ama ao Senhor, e não é 
incomum que o paciente dessa espécie pergunte ao médico psiquiatra se ele é 
crente no Senhor Jesus. Certa jovem crente, que procurava certificar-se acerca 
dessa questão, antes de dar início ao tratamento, apresentou-me a pergunta nos 
seguintes termos: "Quais as suas relações para com o Senhor?" 

Os conselheiros crentes são "embaixadores de Cristo", intercedendo "por 
Cristo" a favor daqueles que se acham de-premidos pelos temores. É o amor 
redentor de Deus, no crente, que o faz capaz de interceder perante Ele a favor de 
outros cremes que porventura estejam aprisionados ao temor, sempre conscientes 
ao fato que foi  somente pela graça de Deus que nós mesmos temos sido 
ensinados e fortalecidos para nos apropriarmos da fé que Deus dá, assim ficando 
capazes de evitar 0s engodos que o levaram a tropeçar em armadilhas. 

Percebendo que geralmente somos cegos às ilusões sutis que nos fazem 
tropeçar, não nos ponhamos quais juizes contra tais crentes, mas antes, sejamos 
compassivos. "Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. .." 
(Hebreus 13:3). 

Tendo essa atitude para com os ansiosos e receiosos, o conselheiro crente 
inspira-lhes confiança, pois vêem o desejo que tem de ajudá-los. Esse é o 
primeiro e maior obstáculo que o paciente tem de vencer antes de poder revelar, 



confiada-mente, aquilo que tem escondido tão cuidadosamente de todo mundo. 
O crente mundano, que quebrou sua comunhão com Deus e por isso se 

tornou receioso, tendo perdido a confiança em si mesmo e também nos outros 
homens, procura encontrar alguém em quem possa confiar, alguém que talvez 
não seja, necessariamente, um crente. Durante o processo de psicoterapia o 
paciente aprende a confiar em seu conselheiro. É essencial a harmonia entre os. 
dois, se o tratamento tiver de ser benéfico ao doente. 

O conselheiro transmite aquilo que está em sua alma, influenciando a alma 
do paciente para Cristo ou para uma divindade bem afastada de Cristo. Não há 
neutralidade aqui! Ou se é contra ou a favor de Cristo. 

Muitos crentes carnais, mundanos, crêem que podem ser curados de seu 
chamado nervosismo pelas modernas terapias psicológicas. Os pacientes podem 
ser auxiliados por esses tratamentos, e até mesmo aliviados de alguns sintomas; 
isso, entretanto, não os liberta do temor e do sentimento de culpa. Nunca vi 
nenhum desses tais, ser tirado de seu nível mundano ou ser aproximado a uma 
maior intimidade com Deus por meio do arrazoamento psicológico do homem. 
Tentar esconder ou encobrir o medo, ou esquecer-se do medo não pode trazer paz 
à alma nem aliviar a consciência culpada. Somente conquistando o medo, 
mediante o sangue derramado por Cristo, pode a consciência ser purificada de 
culpa, libertada do medo, e pode a alma encontrar paz. 

Os pacientes psiquiátricos relutam em procurar auxilio antes de já estar 
totalmente dominados pelos temores. Parecem determinados a conservar 
encobertos todos os seus pensamentos, ações e reações, e dispostos a suportar o 
sofrimento durante muitos anos, antes de conseguirem reunir coragem bastante 
para selecionar um conselheiro, que concordará com sua filosofia de vida. 

Quanto mais mundano o crente em sua maneira Cristã de viver, mais se 
ressente ao ouvir a verdade que provocou seu medo; por isso é muito cauteloso 
na seleção de seu conselheiro. Os crentes mundanos são inclinados a voltar-se 
para as psicologias humanas, que dão paz ao sofredor "como o mundo a dá" — 
um ajustamento ao mundo presente que os afasta mais ainda de Cristo. 

Alguns pacientes são mais controlados pelo "eu" que outros; o "eu", ou 
"ego", a auto-estima, deve ser conservada carinhosamente. Quantas vezes tenho 
ouvido a seguinte observação: "Não quero falar com meu pastor; ele sabe tudo a 
meu respeito!" Pelo contrário, o paciente busca alguém que não o conheça, para 
que possa dizer ao conselheiro apenas aquilo que deseja desvendar, a fim de 
formar o julgamento do conselheiro a seu respeito. Essa ilusão no coração do 
paciente é a causa de muitos insucessos no tratamento, e é a razão pela qual 
muitos crentes continuam prisioneiros do temor pela vida inteira. 

Não é incomum que crentes sensíveis decidam subitamente, mesmo 
durante o período de psicoterapia: "Agora creio que posso ir para casa e resolver 
sozinho os meus problemas. Sei o que preciso fazer". Mas, a verdade é que não o 
sabem. Mais cedo ou mais tarde apelam para outra forma qualquer de tratamento. 

Os pacientes que têm abandonado o tratamento em consultas anteriores, 
procuram justificar-se, dizendo: "Disse-lhe tudo quanto sabia, mas ele nada fez 
por mim..." "Ele foi capaz de partir-me em pedaços, mas depois não soube mais 
arranjar as coisas". 



Essas situações são lamentáveis, mas o crente não deve esperar que o 
perdido possa ajudá-lo em seus problemas.  Não é justo esperar que tais 
conselheiros sejam capazes de compreender as coisas espirituais, as quais só 
podem ser discernidas pelo Espírito Santo que no crente habita. É uma rebelião, 
da parte de filhos redimidos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, 
abandonar a Ele e voltar-se para o mundo para resolver os problemas espirituais. 

Crentes, relembrai-vos que quando o Senhor perguntou aos discípulos se 
eles também queriam abandoná-Lo (para irem para o mundo), o próprio Pedro 
respondeu a essa pergunta dizendo: "Senhor, para quem iremos?" (João 6:68). 

Os crentes espirituais confiam em Cristo que Ele os guiará, à semelhança 
de nossos pais terrenos, que nos tomavam pela mão para transpormos obstáculos 
difíceis e perigosos, quando éramos crianças. Isso não fazia desaparecer o objeto 
que nos infundia temor, nem nos fazia esquecer do mesmo; porém, não tínhamos 
mais medo, porque confiávamos em nossos pais. Assim também, visto que somos 
de Cristo, Êle nos guia e somos vencedores sobre essas coisas. 

 
Confissão 

A pessoa que relata um sintoma a seu conselheiro não está confessando. 
Adão confessou que tinha comido da árvore proibida e que era digno de morte? 
Não! Antes apresentou a Deus um "sintoma", que surgira como resultado de seu 
pecado: ".. .porque estava nu, tive medo e me escondi" (Gênesis 3:10). Por 
semelhante modo, todos os pacientes nervosos invariavelmente confessam 
primeiramente os sintomas ao seu conselheiro, mas esses sintomas são apenas 
conseqüências daquilo que ocultam, "...o medo produz tormento... (I João 4:18), 
e o que esses pacientes desejam é alívio de seu tormento (temor), o qual os está 
castigando. 

O paciente receioso deseja que sua consciência seja purificada de toda 
ansiedade e sentimento de culpa. Porém, isso não pode ser obtido pelo mero 
tratamento dos sintomas. O paciente precisa confessar o pecado que o faz tornar-
se culpado. Entretanto, a confissão deve basear-se em algo bem mais substancial   
que  um  mero alívio   psicológico,  o que  muita gente consegue confessando 
qualquer coisa. Se tiver de haver um valor terapêutico de efeito duradouro, na 
confissão, o paciente necessita compreender que somente a confissão de todo 
coração e o arrependimento para com Deus poderá curá-lo em sua alma e 
proporcionar-lhe paz mental. 

A confissão não implica somente em demorada análise da memória 
subconsciente. Também não deve haver uma recapitulação demorada de todos os 
males, imaginações sensuais e outras coisas perversas, que apenas fazem com 
que o pecado se torne uma coisa comum, e não algo que deve ser aborrecido. A 
questão de mergulhar nas camadas subconscientes da racionalização é necessária 
e valiosa para o paciente somente quando isso o ajuda a compreender como ficou 
tão desesperadamente preso ao "eu". Por isso, um curso demorado de análise das 
diversas camadas do subconsciente não é necessário para o crente. 

O crente não está procurando desviar cada problema para novos canais, e, 
sim procura perceber como foi levado a desviar-se de Deus e encontrar o 
caminho de volta para o Calvário. O paciente deve adquirir compreensão sobre 



sua maneira de vida — como Satanás fora capaz de iludi-lo e devorá-lo, e como 
evitar a recorrência dos sintomas. Quando o Senhor Jesus curou o paralítico, à 
beira do tanque de Betesda, procurou-o pouco depois e o relembrou para que 
fosse cuidadoso em sua vida, dali por diante: "Olha que já estás curado; não 
peques mais, para que não te suceda coisa pior"  (João 5:14). 

 
Oração 

A oração e a comunhão com Deus, mediante a Sua Palavra, são essenciais 
para que o crente seja capaz de vencer seus temores. 

O crente espiritual que permite que as preocupações e ansiedades 
interfiram em sua vida de oração, sabe que receia porque não lança todos os seus 
cuidados aos braços do Senhor, e que ele mesmo tem permitido que os cuidados 
da vida se interponham entre si mesmo e o Senhor. Precisa o auxílio da 
psicoterapia, porém, a fim de compreender como, quando e onde 

Satanás o enganou e iludiu, para que possa saber  sobre o que Jeve orar 
exatamente. 

O crente espiritual logo percebe que não lhe aproveita nada clamar ao 
Senhor para ser aliviado de seus sofrimentos enquanto não for curado da causa de 
seus sofrimentos. Mas, apelou voluntariamente para a psicoterapia, coopera e 
logo entende o fato que seus sofrimentos são mais profundos que sua mente, e 
que atingem até à sua alma, e que realmente nada há de errado com sua mente. 

Assim compreendendo seus problemas, o crente espiritual é capaz de 
encontrar de pronto a comunhão com o Senhor, por meio da oração e da leitura 
da Palavra, comunhão essa que tem a virtude de fazer desaparecer os seus  
temores. 

O crente mundano, por outro lado, apresenta um problema inteiramente 
diferente para a psicoterapia. Para o tal, a oração é mais ou menos um exercício 
psicológico ou emocional, que deve libertá-lo miraculosamente de seus temores. 
Tem a vaga esperança sem crer realmente na sua eficácia, que a oração possa 
conseguir qualquer coisa para ele. 

Antes prefere um conselheiro "religioso" ou um tratamento pela 
psicoterapia acadêmica ; mas, por causa da pressão exercida por seus parentes, 
apela para a psicoterapia Cristã, ressentido mas com a esperança que o 
conselheiro crente acabe aprovando sua maneira de vida, afinal de contas. 

Não percebe que seus sofrimentos estão ligados ao seu estado espiritual; 
por conseguinte, se tiver de haver alguma oração, espera que a mesma seja feita 
pelo conselheiro. Mas, enquanto ele não mudar sua atitude a oração não terá o 
menor valor no seu caso, porque Deus tem um pré-requisito definido para 
responder às orações: "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito"  (João 15:7). 

O crente carnal c ura verdadeiro problema para a psicoterapia. Vive 
obcecado com o medo, preso ao "eu" e completamente ocupado consigo mesmo. 
Suas próprias palavras indicam que ele não está em contato com o "Poder de 
Deus", e que ele se  sente  perdido sem essa ajuda.   Não diz  ele freqüentemente 
que,  "Não posso  ler  minha  Bíblia ou  orar."? È realmente não pode. 

Não pode orar porque os pensamentos do crente nervoso, carnal, se 



preocupam apenas com uma pessoa — consigo mesmo. A verdadeira oração 
envolve duas pessoas — o indivíduo que ora e Aquele para Quem ora. 

O crente carnal espera que apareça alguma espécie de terapia que o cure 
rapidamente, e suas orações são quase sempre assim: "Senhor, retira este meu 
sofrimento". O grande problema da psicoterapia com o crente carnal é de ajudá-
lo a perceber que seu sofrimento precisou de muito tempo para desenvolver-se, e 
que, por isso, não pode embalar a esperança de que algumas poucas consultas 
psiquiátricas façam algo de miraculoso para ele. 

O crente carnal precisa recuar... bem para o passado; pois usualmente foi 
bem no passado o lugar onde ele perdeu seu "primeiro amor". Aquele que mais o 
ama — Deus — foi empurrado para o segundo plano, e ele tornou-se seu próprio 
amante. 

Devemos ser compassivos com o crente carnal, dominado por temores. 
Não nos desculpemos por não interceder por ele, dizendo: "Ore a esse respeito. 
Você precisa ter fé". Isso o crente carnal já ouviu muitas e muitas vezes. Se fosse 
assim tão fácil, ele oraria e faria desaparecer seus sofrimentos. O caso, porém, é 
que ele não pode orar para sair de suas dificuldades, porque não sabe pelo que 
deve orar. 

 
Confissão, Arrependimento, Salvação 

A seguinte história verídica, tirada de minhas experiências na prática da 
psiquiatria privada, é citada aqui não somente para fotografar os pressentimentos 
de certa paciente, que se transformavam em ansiedade sobre as coisas do mundo 
vindouro, mas também para mostrar a mão de Deus operando, procurando 
despertar me para o fato de que o medo é antes uma angústia de alma e não uni 
processo mental que possa ser eliminado pela psiquiatria acadêmica. 

A paciente, uma jovem senhora casada, que vivia com se» marido, e era 
mãe de um filho, estava grávida de diversos meses naquela éjxxra; temia que seu 
filho ainda por nascer fosse dado à luz com algum estigma ou com alguma 
deformação física. Depois de considerável período de perguntas e discussões, ela 
revelou o temor que seu filho ainda não nascido fosse assim afligido porque, 
anteriormente, tinha cometido  um aborto. 

Ao mesmo tempo ela implorou um alívio para um receio que a 
atormentava dia e noite — o medo de morrer e ir para o inferno. Usualmente seus 
temores aumentavam à noite, tomando conta dela nas últimas horas da 
madrugada, quando o efeito dos sedativos já estava passando. Durante o dia ela 
podia varrer seus temores da mente conservando seus pensamentos nos afazeres 
diários. 

Por diversas noites, durante o período da psicoterapia, antes de seus 
temores haverem desaparecido, ela acordou sobressaltada com sonhos pavorosos 
que impediam que voltasse a dormir. Muitas vezes me chamou pelo telefone ás 
três ou quatro horas da madrugada para relatar-me as terríveis reações que sentia 
aos horrendos sonhos, nos quais lhe parecia que ela estava a ponto de ser lançada 
no inferno. 

Todos os seus sonhos revolviam em torno da idéia central de ser punida 
no inferno por causa de sua maneira perversa de viver. Ela me relatou diversos 



desses sonhos; mas um desses sonhos em particular se repetiu por diversas vezes, 
com leves  variações, durante a primeira parte de  sua enfermidade. 

O SONHO: A paciente se via pedalando uma bicicleta que corria por cima 
de um pequeno canal que rodeava um grande globo, o qual representava o nosso 
planeta. No globo estava sentada uma pessoa, que agia como "mestre de ceri-
mônias", dirigindo as atividades dela, o que fazia com um senso de alegria 
sádica, porque a tinha debaixo de seu inteiro controle. Por baixo do globo havia a 
mais negra escuridão; uma fumaça escumante, chamas de fogo e odores ácidos 
subiam do negro abismo. Ela podia ouvir criancinhas chorando e adultos 
soluçando e rogando misericórdia e alivio dos tormentos do inferno. Um ruído 
tremendo, de abalar os nervos, verdadeiro  pandemônio, saía, cavernoso, daquele   
abismo. 

O mestre de cerimônias forçava-a a pedalar a grande velocidade pelo 
pequeno canal, exigindo que ela fizesse certo número de voltas antes de soar o 
gongo, pois, do contrário, seria lançada no inferno. E, enquanto pedalava 
furiosamente, era obrigada a responder enigmas. Quando ela não podia dar a 
resposta correta, ficava tão perturbada que perdia o equilíbrio e caía no espaço. 
Nesse ponto ela,se acordava apavorada, e não podia voltar a dormir, temendo que 
o sonho se repetisse. 

Vivia obcecada, noite e dia, com a idéia de poder estar cheirando a cabelo 
queimado ou a couro sapecado, que descrevia como o odor acre que sai quando 
uma ferradura quente é colocada sobre o casco de um cavalo, antes de ser 
pregado ali. E nos seus sonhos ouvia que muita gente gritava, soluçava e 
implorava para serem livrados daquela tortura — gritos que saíam de algum lugar 
no centro  da terra.   (Fim do sonho). 

Quando o olfato daquela paciente era ativado pelo medo, cria poder ver 
sair fumaça do chão. Durante a consulta tomava goles de água de vez em quando 
para aliviar sua língua quente, seca, que sentia queimar. Quando ela se sentia 
intensamente apavorada com a idéia do inferno, havia pouco ou nenhuma 
evidência de saliva. 

Alguns dos sintomas dessa paciente sugerem a história do capítulo 
dezesseis do Evangelho de Lucas. Pode-se concluir que ela tinha ouvido essa 
história e estava convencida do pecado. Porém, insistiu em que nunca antes tinha 
ouvido o relato bíblico antes de eu lê-lo para ela, depois que ela tinha associado 
seu sonho ao inferno. Ela nunca estivera numa igreja ou freqüentara a Escola 
Dominical, até onde podia relembrar-se. 

Agora, examinemos um pouco o seu passado. Durante toda a sua vida 
tivera contato com o mundo subterrâneo Seu pai, irmãos e marido pertenciam a 
uma organização de contrabandistas de bebidas alcoólicas. Entrara em contato 
com um aborcionista em outra cidade. A vida de sua família era influenciada por 
uma cartomante que possuía fantástica habilidade em revelar atividades 
subterrâneas e que havia predito a morte de um dos irmãos da paciente — o que 
acabou acontecendo realmente. A cartomante dissera à mãe da paciente que ela 
(a paciente) andava consultando um médico psiquiatra. 

Quando a paciente me procurou, por causa de meu treinamento médico 
desejei conservar-me dentro do campo da I iquiatria acadêmica. Entretanto, pude 



perceber que aquela paciente apresentava um problema que não era mental, mas  
antes, da alma. Para dizer a verdade, a mente expressava pensamentos bizarros; 
não que a mente estivesse enferma, entretanto, mas, em vista da alma estar 
enferma e em sofrimento, a mente expressava os conflitos íntimos. 

A psiquiatria acadêmica conclui que os sintomas acima são fabricações de 
uma mente "doente". Mas, os sedativos. os conselhos, as exortações e as 
diversões só lhe puderam dar paz temporária — "como o mundo a dá". A 
despeito de meu treinamento na psiquiatria acadêmica, cedi às minhas 
convicções intimas, e aconselhei-a para assistir a uma série de pregações 
evangelísticas de reavivamento que estavam sendo levados a ffeito na época. E 
certa noite, quando foi extendido o convite, ela se apresentou e recebeu Cristo 
como seu Salvador pessoal. 

Um dos sonhos que ela me relatou, pouco depois de haver sido salva, 
expressava a esperança e a confiança de chegar no céu, e não o temor da morte e 
do inferno, como anteriormente. Ela sonhou que o rio enchera tanto que invadira 
a sua casa. a qual, no sonho, estava localizada numa ilha baixa. Seu marido 
tomou emprestado um barco a motor, no qual levou toda a família para local 
seguro. Embora houvesse redemoinhos e cataratas no caminho, ela estava certa, 
durante o sonho, que ela, seu marido e o filho chegariam em segurança para onde 
iam. Não queria que seu marido voltasse à casa no barco, para não dar-se o caso 
dele não voltar mais para a família. (Ele ainda não estava salvo na ocasião em 
que ela teve o sonho). No mesmo sonho, mais tarde ela se viu com seu marido e 
quatro filhos, andando pacificamente pela praia de um lindo trecho do país. (Na 
vida real ela tinha apenas um filho, se não contarmos o aborto que provocara). 

Quando solicitei à paciente que procurasse explicar suas idéias associadas 
aos quatro filhos que vira no sonho, ela disse que, durante o sonho, levava um 
nenê nos braços, e que se tratava de um bebê perfeito. (Antes de sua salvação, 
porém, ela era dominada pelo temor que seu filho nascesse com algum de feito 
ou aleijão). Em seguida ela calculou as idades aparentes dos dois filhos a mais 
que vira no seu sonho, idades que ficavam entre a idade de s«u filho mais velho e 
a dó nenê. Depois de pensar um pouco, revelou que se ela não tivesse apelado 
para o aborto, poderia ter tido dois filhos justamente daquelas idades — da idade 
dos meninos que vira na praia, em seu sonho. Então confessou que realmente 
provocara dois abortos e não um só, e que por ocasião do segundo aborto quase 
perdera a vida, o que a levou a decidir que levaria a presente gravidez até ao fim. 

Por ocasião de seu primeiro sonho, aquele sonho pavoroso, ela se via 
trajando um vestido de algodão listrado enquanto pedalava vigorosamente a 
bicicleta. Foi justamente esse o vestido que ela trazia quando provocou o 
segundo aborto, e que quase lhe foi fatal. As idéias associadas a esse sonho, 
concernentes ao "mestre de cerimônias" revelaram que ele se parecia com o 
aborcionista, a quem detestava veementemente, porque não somente exigiu uma 
recompensa pelos seus serviços mas também furtou suas jóias e se aproveitou 
dela antes de fazer o aborto. Ela ficara furiosa, mas não pudera fazer coisa 
alguma, por causa das implicações legais com ele. 

A paciente sobre a qual falamos recuperou-se rápida e notavelmente, 
depois de ter compreendido bem a significação expiatória do sangue derramado 



por Cristo no Calvário, pelos seus pecados. Tornou-se uma nova criatura em 
Cristo Jesus, tendo abandonado inteiramente sua antiga maneira de viver. Já não 
temia ser punida pelos pecados passados, nem sentia mais medo do inferno, 
como também já não sonhava sobre o inferno. Sua mente encontrou finalmente o 
paz, porque sua alma descansava no Senhor. 

 
Dominando o Medo 

Os temores sobre os quais muita gente fala têm raiz no temor da morte 
espiritual — separação entre a alma e Deus. O crente que permite que os 
cuidados e ansiedades da vida se interponham entre ele e Deus até ao ponto de 
tornar-se de novo ''escravo do temor" tem medo porque se sente separado de 
Deus. 

Que deve fazer, portanto, o crente, quando sente esse medo? 
O crente que sente tais receios deve voltar seus pensamentos para o 

Calvário, assim tendo uma visão do amor redentor de Cristo por sua pessoa. 
Deve meditar, cada momento, sobre o que Cristo fez e como se saiu vencedor. 
Não nos esqueçamos que tal temor se foi desenvolvendo através de um longo 
período de tempo; portanto, não se deve esperar que o padrão dos pensamentos 
possa ser subitamente mudado. Ser libertado e ser conservado longe do temor 
depende do crente confiar, momento a momento, na fidelidade de Cristo. 

Porém, nem todo temor é mal em si mesmo. Há um certo temor que é um 
instinto dado por Deus, pelo qual Ele nos protege dos perigos potenciais que 
ameaçam nossos corpos. Se não fosse esse temor, seriamos constantemente 
feridos. Isso não significa que devamos viver temendo diariamente sobre o que 
possa suceder conosco, mas significa que precisamos confiar em Deus para nossa 
segurança física. Nada pode acontecer ao crente sem que Cristo tome interesse 
pelo fato pois Ele vive no crente. 

Crente, não consideres coisa estranha quando notares que estás sentindo 
algum temor. Muitos santos bíblicos foram perturbados com o temor; contudo, 
não foram dominados ou vencidos pelo mesmo. O apóstolo Paulo diz: "... 
temores por dentro" (II Coríntios 7:5); mas não deixou que esses temores o 
vencessem. Antes, venceu os mesmos pelo Espírito de Cristo, que nele habitava. 

"Temor" e "não temais" não são paradoxais para o crente. Há um certo 
temor, referido na Bíblia Sagrada, que só pode ser experimentado pelo crente 
espiritual. "O temor do Senhor" não é algo espantoso como a expressão talvez 
deixe subentender. Não se trata de um temor provocado pela visão da ira de 
Deus. Pelo contrário, é um temor reverente e um desejo envolvente de servi-Lo, 
de estar com Ele e de nunca separar-se d'Ele. 

O TEMOR DO SENHOR EXPULSA TODOS OS OUTROS TEMORES. 
 
 
 
 
 
 
 



— 6 — 
A MENTE EM RELAÇÃO AO SANGUE DE CRISTO 

 
Multidões e multidões de pessoas, incluindo crentes, são assaltadas de 

preocupações, cuidados, ansiedades, dúvidas e temores. E contudo, quando tais 
pacientes apresentam seus sintomas aos médicos estes nada encontram de 
fisicamente errado no cérebro ou nos nervos dos mesmos. Mesmo depois de 
meses ou anos de preocupações e ansiedades mais ou menos constantes, o 
cérebro do paciente não se apresenta gasto nem demonstra qualquer patologia 
(doença nos tecidos). E assim o médico, à procura de terminologia que explique 
os sofrimentos do paciente, diz: "O senhor está apenas nervoso". 

Porém, que é "estar nervoso"? E onde, pois, está a base para todo esse 
chamado sofrimento mental? 

 
Pensamentos Que se Elevam  no   Coração 
O homem moderno pensa que a mente é a sede de onde são emanados 

todos os pensamentos do homem. Porém, a primeira referência que Deus faz aos 
pensamentos humanos destaca a verdade que os pensamentos são imaginados, 
inventados ou concebidos no coração: " Viu o Senhor... que era continuamente 
mau todo desígnio do seu (do homem) coração" (Gênesis 6:5). 

O Grande Médico, quando previu o temor e a ansiedade daqueles que O 
acompanhavam um pouco antes da traição, não os admoestou para que não 
permitissem que suas mentes ficassem perturbadas sobre os eventos que logo 
aconteceriam. Mas disse-lhes: "Não se turbe o vosso coração"  (João 14:1). 

Não obstante, três dias mais tarde os corações daqueles homens estavam 
pesados de temor — temor do homem, temor de um futuro incerto — e estavam 
reunidos, a portas fechadas "com medo dos judeus". Quando Jesus Cristo 
apareceu subitamente na presença deles, ficaram "surpresos e atemorizados". Ele 
os acalmou, dizendo: "Por que estais perturbados? E por que sobem dúvidas aos 
vossos corações?" 

Será que Jesus não sabia onde se originam os pensamentos dos homens? 
Não saberá Ele de onde vêm a ansiedade, as preocupações e o temor que o 
homem sente? "Todas as coisas foram feitas por intermédio d'Ele, e sem Ele nada 
do que foi feito se fez"  (João  1:3). 

Jesus Cristo se referiu repetidamente às meditações e imaginações dos 
corações dos homens. Em certa ocasião em que Ele estava curando os enfermos, 
"alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações". 
Jesus nada disse sobre a atitude mental deles contra Sua pessoa. Mas disse 
claramente que os maus pensamentos que tinham contra Ele eram imaginados em 
seus corações. "Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações?" 
(Marcos 2:8). 

Deus sempre se ocupa com o coração do homem, "porque dele procedem 
as fontes da vida" (Provérbios 4:23). Jeremias ensina que o homem receberá sua 
justa recompensa pelos atos bons ou maus que tiverem brotado de seu coração: 
"Eu, o Senhor, esquadrinho o coração... e isto para dar a cada um segundo o seu 
proceder, segundo o fruto das suas ações" (Jeremias 17:10). 



Deus sempre conhece "os pensamentos e intentos do coração". Ele não 
perde tempo analisando as muitas camadas subconscientes de pensamentos de 
temor reprimido, de sentimentos de culpa, pois Ele sabe o que há no coração do 
homem. Ele disse ao primeiro homem, Adão, o que estava escondido em seu seio 
(Jó 31:33). Adão temeu depois de ter-se rebelado e comido do fruto da árvore 
proibida; mas então queixou-se a Deus de estar com medo por achar-se despido. 
O Senhor não sugeriu qualquer tratamento para os sintomas mentais de Adão. 
Deus sabia que a súbita consciência de sua nudez era meramente um sintoma, 
uma evidencia do que havia em  seu coração Por conseguinte, proveu o 
medicamento apropriado — sangue — para o pecado que havia no coração de 
Adão. 

Assim como a mente de Adão correspondeu ao que havia em seu coração, 
da mesma forma as mentes de sua descendência correspondem à condição de 
seus corações. O homem sempre tem tentado encobrir o que há em seu coração. 
O homem moderno procura cultivar a mente e ocultar intelectualmente as suas 
palavras para que esconda, cuidadosamente, o que existe no seu coração. Por 
exemplo, geralmente se ouve algo como o seguinte: "Tive muito cuidado para 
não deixar ninguém perceber minha atitude; ninguém soube como eu estava me 
sentindo". 

O homem moderno, entretanto, revela involuntariamente o que está no 
íntimo de seu coração. Já aliviaste a tensão que sentias contra alguém, dizendo-
lhe o que pensavas a seu respeito, e então relataste o incidente, dizendo: "Disse-
lhe o que pensava"? Se assim aconteceu, não lhe mostraste o que havia em tua 
mente; meramente expuseste os sentimentos de teu coração. 

A amargura e o ódio, a tristeza e o lamento, a preocupação e o cuidado, a 
ansiedade e o temor, podem ser escondidos no coração até que borbotem com a 
pressão e então "a boca fala do que está cheio o coração" (Mateus 12:34). 

Os crentes espirituais não tropeçam no fato que "a boca fala do que está 
cheio o coração". Compreendem que o Senhor Jesus Cristo se referiu, com essas 
palavras, ao coração espiritual do homem — "o homem interior". Os profetas e 
os santos bíblicos de antigamente compreenderam claramente essa verdade, e 
tinham consciência da importância dos pensamentos de seus corações, porque 
Deus "conhece os segredos dos corações" (Salmo 44:21). O Salmista não pediu 
ao Senhor que sondasse sua mente para retirar os males ali avolumados, mas 
exclamou : " Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração: prova-me e conhece 
os meus pensamentos" (Salmo 139:23). 

E outra vez clamou o Salmista: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e 
renova dentro em mim um espírito inabalável" (Salmo 51:10). Ele sabia que os 
pensamentos que subiam à sua mente, vindos do seu coração, seriam puros se seu 
coração fosse purificado. 

No livro de Daniel lemos que o rei Nabucodonozor pediu a Daniel que lhe 
revelasse o conteúdo do sonho. Daniel, sob a divina inspiração de Deus, não 
somente interpretou o sonho mas explicou qual a origem dos pensamentos que 
provocaram o sonho. Disse ele: "... Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te 
pensamentos a respeito do que há de ser depois disto" (Daniel 2 ?9) . Ora, se os 
pensamentos surgiram-lhe na mente, devem ter vindo de algum lugar. De onde, 



pois, vieram eles? A resposta se encontra em Daniel 2:30: "... e para que 
entendesses as cogitações de teu coração". 

São os crentes carnais que se sentem confusos a respeito do coração e da 
mente. Adquiriram o ponto de vista mundano, associando-se com os perdidos, 
que evitam o coração e a alma do homem, assim fazendo com que a mente seja 
considerada a senhora do destino do homem. "O homem vê o exterior", e assim, 
no que concerne ao homem mundano, os atos e feitos do homem são produtos de 
sua mente; "porém, o Senhor, olha para o coração" (I Samuel 16:7). 

O crente que perdeu seu "primeiro amor" e que ama as coisas deste mundo 
mais que ao Salvador, cujo sangue o redimiu, tem uma mente dividida, 
inconstante. Pode falar ou agir piedosamente quando está associado a um grupo 
de pessoas religiosas; mas, algumas horas mais tarde, diz e faz coisas que 
agradam aos perdidos, porque, no caso deles "de uma só boca procede bênção e 
maldição" (Tiago 3:10). 

A Palavra de Deus, entretanto, ensina que essas coisas não devem ser 
assim entre os crentes. Deus não pode usar um crente de mente dupla, porque seu 
testemunho não é verídico; por isso, diz Êle: "... vós que sois de ânimo dobre, 
limpai o coração" (Tiago 4:8). Nem mesmo o mundo pode depender do crente de 
mente dupla, porque é "inconstante em todos os seus caminhos" (Tiago 1:8). 

Mais cedo ou mais tarde o crente de mente dobre entra em conflito 
consigo mesmo, visto que "a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a 
carne" (Gaiatas 5:17). Sua consciência culpada o assalta com preocupações, 
ansiedades e temores. Que faz ele então? Vai consultar um médico psiquiatra.   
Mas, do ponto de vista  bíblico,   não  aproveita  tratar a mente. Por que tratar a 
mente se o engano está no coração? Essa verdade, como é natural, o crente carnal 
não quer admitir, e o homem natural não pode compreender. 

O crente espiritual anseia conhecer a verdade a respeito de suas 
ansiedades e preocupações. Logo que a psicoterapia o ajuda a entender porque 
ele se sente ansioso e preocupado, percebe que não tem lançado todos os seus 
cuidados nos braços d'Aquele que pode livrá-lo de todos os seus temores. \To 
caso do crente espiritual não são necessárias muitas consultas para que ele 
compreenda o fato que a luta tem uma natureza espiritual, sendo, portanto, uma 
questão do coração, e que a mente não está enferma. 

 
Os Dardos de Satanás 

"E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e 
concupiscências" (Galatas 5:24) ; muitos crentes, entretanto, parecem esquecer-
se da verdade que o "eu" precisa ser crucificado diariamente, momento a 
momento, se quer andar na luz, "como Ele está na luz" (I João 1:7). Esse é o 
conflito que ruge dentro de nós mesmos; além disso, porém, há outro conflito que 
se fere no lado de fora, provocado pelas forças satânicas que se esforçam  por 
entrar na mente do crente. 

Alguém já disse sabiamente que não podemos evitar que os pássaros voem 
ao redor de nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninhos em nossos 
cabelos. Igualmente, não podemos impedir que os maus espíritos cheguem-se às 
nossas mentes e sussurrem dúvidas; mas, podemos impedir que essas coisas 



entrem no nosso processo de pensamento; isso conseguiremos não combatendo 
os maus espíritos com nossas próprias forças, mas submetendo-nos a Deus. A 
armadura de Deus — toda a armadura de Deus — é nossa defesa nessa batalha 
contra Satanás: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis" 
(Efésios 6:13). 

"Resistir no dia mau" significa estar sempre pronto, a fim de que o 
adversário não nos apanhe desprevenidos e em um momento fraco de 
desencorajamento  provocado  pela dúvida. 

Pensamentos tais como os que damos abaixo, podem surgir subitamente 
na tua mente, sem provocação: "Talvez eu não seja salvo... Como sei que estou 
salvo ? ... Sinto como deveria sentir?... Não me sinto como me sentia logo que fui 
salvo". (E então o crente desavisado tenta criar um sentimento que o assegure 
que está salvo, como se a segurança na salvação dependesse do que a gente 
sente). 

Pensamentos tais como estes assaltam alguns crentes: "Tenho medo de 
pecar voluntariamente contra Cristo... Tenho receio de associar algum 
pensamento vulgar à pessoa de Cristo". 

Outra forma muito comum de tormento, que só pode ser arte do Diabo é: 
"Como posso saber que não cometi o pecado imperdoável?" Há muitos outros 
pensamentos semelhantes, mas os que damos acima são das dúvidas mais 
comuns que assaltam meus pacientes. 

Que é que leva esses pacientes a consultar um médico psiquiatra? Temem 
que a ansiedade e a preocupação contínuas sobre tais pensamentos (dúvida se 
estão realmente salvos) os leve a um esgotamento nervoso. Raramente percebem 
a origem desses pensamentos súbitos e misteriosos; além disso, os crentes, como 
é natural, se sentem preocupados com tais acusações lançados pelo Acusador. 
Quando essas dúvidas continuam, a ponto de dominar todos os seus 
pensamentos, temem que algo esteja errado em suas mentes, esquecendo-se que 
Deus "não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mo-
deração"  (II Timóteo 1:7). 

 
Um Pensamento Súbito e Misterioso 

Certa senhora crente, andando por uma rua de sua cidade, viu um cão e 
subitamente se sentiu confrontada com um pensamento insensato como o 
seguinte: "Ali vai Jesus. Chama-O. Chama, 'Jesus!'" Então começou a pensar: 
"Que aconteceria se eu não pudesse retirar esse horrível pensamento de minha 
mente? Deus me castigaria por ser tão sacrílega!" Subitamente o cão parou e 
olhou na sua direção, o que só fez aumentar seu horrível sentimento. Não tinha 
descanso, noite e dia, pensando no incidente.   Ela lutou contra o louco 
pensamento, com suas próprias forças,   mas era justamente  isso  que o  mau  
espírito queria que ela fizesse. 

Seu médico não encontrou nada de errado fisicamente para justificar seu 
nervosismo. A medicina aliviou sua tensão por algum tempo, mas não mudou 
seus pensamentos. A paciente foi aconselhada a consultar um médico psiquiatra, 
o qual, não sendo espiritualmente capaz de discernir o problema de sua alma, lhe 



deu as seguintes instruções: "A senhora é demais religiosa. É melhor que a 
senhora evite toda forma de religião até dominar seu estado. Se a senhora não 
puder controlar-se, talvez teremos de submetê-la ao tratamento de choques 
elétricos". 

Quando foi informada por aquele médico que devia abandonar a sua 
religião (o Cristianismo não passa de "religião" para o que tem u'a mente 
mundana), ela se tornou agitada e deprimida. Ela queria obedecer às ordens do 
psiquiatra aludido, a fim de verificar se ficaria melhor mas, ao mesmo tempo, não 
era capaz de voltar as costas para Deus. Nesse dilema ela se voltou para um 
pastor espiritual, que a aconselhou a consultar a psiquiatria Cristã. 

Todos os crentes passam por experiências igualmente profanas. Esses 
pensamentos penetram na mente, vindos do ar atmosférico, populado pelas forças 
espirituais da maldade. Não se originam no coração do crente para subir à sua 
mente. Pelo fato que entram subitamente na mente, isso é bastante para con-
vencer-nos que não desejamos ou premeditamos tais pensamentos indesejáveis. 

Tal como é típico entre os crentes espirituais, no caso daquela senhora não 
foram necessárias muitas e muitas horas de psicoterapia, sondando as chamadas 
"camadas de temores inconscientes. Imediatamente ela viu sua necessidade de 
retornar ao Calvário e meditar sobre Suas relações com Deus e sobre o que Ele 
fizera por ela — não apenas salvando-a mas derrotando Satanás por Seu precioso 
sangue. Então ela pôde apreciar e aplicar Tiago 4:7, na seqüência própria, 
conforme dada ao crente: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e 
ele fugirá de vós" (Tiago 4:7). 

Quando lemos a Palavra de Deus, comungando com Ele a respeito do que 
Jesus Cristo fez por nós no Calvário, considerando o Seu amor, expiação, graça e 
poder purificador, estamos resistindo aos maus espíritos. Não nos esqueçamos 
que Jesus resistiu ao diabo citando as Escrituras Sagradas. 

Muitos crentes — a grande maioria, em realidade — fazem exatamente 
aquilo que Satanás antecipa: resistem às influências satânicas em suas próprias 
forças e no poder da vontade, em lugar de se submeterem a Deus, dependendo de 
Seu poder infinito. O indivíduo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro e cujo 
ser inteiro — mente, corpo e alma — está debaixo do sangue, tem, dentro de si, o 
poder do Espírito Santo para poder oferecer resistência ao diabo. 

Os pacientes crentes, nervosos e ansiosos, geralmente perguntam: "Os 
maus espíritos voltarão?" Certamente que sim! Têm essa liberdade. Nós, todavia, 
contamos com a obra terminada e completa do Calvário como nossa esperança e 
conforto para todas as ocasiões. A vida Cristã é uma batalha incessante. Mas, 
coragem, ó crente nervoso, e relembra-te das palavras que o Senhor Deus disse a 
Josué ao ordenar-lhe que atravessasse o Jordão e possuísse a terra: "Sê forte e 
corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por 
onde quer que andares" (Josué 1:9). 

 
Algo por Dentro Me Obriga a Agir Assim 

O homem natural não está equipado com poder para resistir aos maus 
espíritos ou para controlar as más imaginações de seu coração. 

Um jovem homem, pai de um filho, era um bem sucedido decorador de 



interiores. Um dia uma menina de cinco anos entrou na nova casa onde ele estava 
trabalhando. Começou a conversar com a pequenina e logo se viu a entretê-la e a 
mimá-la. Foi dominado por um impulso de assaltá-la sexualmente. Em seu anseio 
de satisfazer o impulso, mas ao mesmo tempo repelido por um impulso negativo 
quando a pequena procurou libertar-se de suas carícias tão desnaturais, ele a 
deixou sair de seus braços, e ela correu para a casa de seus pais. 

Quando o tal homem foi apanhado pela polícia, sentiu-se mortificado e 
embaraçado por ter sido preso por imoralidade. 

Repetia sem cessar: "Não sei porque fiz isso. Alguma coisa dentro de mim 
me obrigou a fazê-lo". A justiça considerou estranho que um homem 
aparentemente normal apelasse para um ato sexual tão bizarro e chegou à 
conclusão que ele deveria consultar um médico psiquiatra. Dizia, a todos os 
interessados no caso, que tinha agido por impulso. De fato, seus amigos ficaram 
tão surpreendidos com sua conduta pervertida que não queriam acreditar que ele 
tivesse tentado cometer tal crime em sua mente normal. Desculpavam-no, 
dizendo: "Ele deve ter estado fora de si. Um homem normal não se rebaixaria a 
tanto". 

Levemos em consideração que esse homem estava normalmente ajustado 
ao mundo em que vivia. Tinha uma posição de responsabilidade, t/abalhava todos 
os dias antes do assalto, estava trabalhando ao ser preso, continuou a trabalhar 
enquanto se submetia à psicoterapia, e tem trabalhado sempre desde então. 
Costumava freqüentar a igreja, como disse: "Tanto como a média de meu grupo. 
Não sou demasiadamente religioso, mas minha esposa e meu filho vão à igreja 
regularmente". 

Quando foi interrogado se já tinha qualquer idéia de assaltar meninas 
pequenas, falou livremente sobre como, durante seu trabalho rotineiro, fantasiava 
sobre assaltar meninas pequenas e sobre como seduzir mulheres. Divertia-se com 
a excitação sexual produzida por tais meditações. Admitiu que havia formado o 
hábito de pensar em termos de sexo, avaliando as mulheres por sua 
desejabilidade sexual. Era bem positivo em sua atitude de que tinha pleno direito 
de pensar naquilo que lhe dava prazer. Citou como outros davam liberdade aos 
seus pensamentos de prazer: "O bêbado bebe para libertar seus pensamentos ; um 
homem dança com a mulher que lhe dá prazer; outro vai ver um filme que 
satisfaz sua maneira de pensar". Tudo isso eram os raciocínios de um homem não 
regenerado. 

Neurológica e orgânicamente nada havia de errado com o cérebro e com 
os nervos daquele homem. Sua mente não explodira. Ele não perdera o controle. 
Não teve um ataque de nervosismo nem ficou temporariamente louco. Não 
perdera a consciência ao assaltar a pequena menina. Sabia o que estava fazendo, 
em cada movimento de seu  ato criminoso. 

Permitira, voluntariamente, que sua mente fantasiasse e meditasse sobre as 
más imaginações concebidas em seu coração, e de seu coração é que procediam 
maus pensamentos, fornicações, adultérios, lascívia — assalto a meninas 
pequenas (Mateus 15:19; Marcos 7:21). A abundância de seu coração permitiu, 
afinal, que sua mente fosse dominada. Não disse ele à polícia e a mim: "Algo 
dentro de mim me obrigou a agir assim"? Pouco sabia ele que estava realmente 



confessando uma verdade ensinada pelas Escrituras — que fora o desejo de seu 
coração que o levara a agir daquela maneira. 

O mundo e os psicólogos questionavam sobre suas faculdades mentais; 
contudo, os crentes compreendem que o crime daquele homem não foi causado 
por uma mente enferma, mas que seu ato fora a extravasão dos maus 
pensamentos de seu coração. As más imaginações tinham que ter uma saída, e ele 
fizera provisão para a satisfação de sua concupiscência ("nada disponhais para a 
carne, no tocante às suas concupiscências") meditando sobre suas fantasias, até o 
ponto em que estava continuamente esperando a oportunidade para torná-las 
realidade. 

A Bíblia ensina que "é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua 
mocidade" (Gênesis 8:21); da abundância do coração é que partem os ímpetos 
constantes de dar expressão aos maus pensamentos e atos. Uma pessoa perdida 
não pode ter a menor certeza que as más imaginações de seu coração não ve-
nham dominar sua mente um dia. 

 
Satanás Luta Pelas Mentes dos Crentes 

Mesmo quando clamamos por libertação, mediante o Calvário, "o príncipe 
dos poderes do ar" continua a batalhar, procurando controlar a mente pelo lado 
de fora. Para deixarmos esse ponto bem claro, deixemos que o apóstolo Paulo 
revele sua preocupação pelo estado de mente dos crentes de Corinto. Diz ele: 
"Mas receio que... sejam corrompidas as vossas mentes". Então explica como 
isso pode suceder: "... assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia..." 
e "... se alguém for pregar-vos outro Jesus... ou se recebeis outro espírito... ou 
outro evangelho..."  (II Coríntios 11:3, 4). 

As forças do mal falam hoje em dia tal como nos dias de Paulo. Utilizam-
se de pregadores apóstatas para falarem às mentes dos ouvintes, criando toda 
sorte de dúvidas em suas mentes. Se a fé do crente não estiver bem enraizada, a 
dúvida pode provocar ansiedades, temores e preocupações. Se o crente, por outro 
lado, estiver bem estabelecido no Evangelho da graça de Cristo, não meditará 
sobre suas dúvidas; por isso elas não podem enraizar-se. 

Os crentes não parecem dar-se conta que esse conflito espiritual prossegue 
diariamente, algumas vezes todas as horas — sim, mesmo momento a momento. 
Um crente espiritual era assaltado quase constantemente pelo pensamento de 
duvidar de todos os outros crentes que desejassem ajudá-lo. Disse-me ele: "Como 
é estranho! Parece que quero duvidar do que minha esposa diz, do que meu 
pastor diz, e do que o senhor me diz. A mesma coisa acontece quando um dos 
irmãos de minha igreja procura ajudar-me; porém, não duvido de meu chefe ou 
daqueles com quem  trabalho,   na fábrica". 

Por dois dias foi impossível que o paciente aludido lesse a Bíblia com 
satisfação, embora pudesse ler literatura religiosa sem muita dificuldade. Essa 
opressão (opressão e depressão não são a mesma coisa) extendeu-se, com 
intensidade variável, por diversas semanas; mas sofreu agudamente por dois dias, 
embora tenha continuado em seus deveres seculares. 

Quando os crentes se sentem preocupados, não têm consciência dessa luta 
espiritual, e geralmente se voltam para instituições de higiene mental a fim de 



conseguir alívio, em lugar de reconhecer que seu inimigo é o deus deste mundo, 
que está tentando capturar suas mentes. O que o crente precisa fazer, em todas as 
ocasiões, é revestir-se de toda a armadura de Deus, especialmente do "capacete, a 
esperança da salvação" (I Tessalonicenses 5:8), a fim de proteger sua mente de 
todas as dúvidas que Satanás lance contra ele, nesta era da razão. 

 
Três Perguntas 

Quase todos os clientes crentes, vítimas de preocupações depois de um 
longo cerco da opressão satânica, acabam apresentando três perguntas, que 
dependem do estado espiritual do crente e de quanto tempo ele passa em 
comunhão com o Senhor. Consideraremos em primeiro lugar a pergunta 
importantíssima que todo indivíduo deve ser capaz de responder afirmativamen-
te, com toda segurança (se for cristão de fato). Essa pergunta é: "Sou salvo?". 

Os pacientes nervosos que são crentes, caso não sejam crentes espirituais, 
mais cedo ou mais tarde revelam dúvidas referentes à sua salvação. Satanás sabe 
bem que não nos pode arrebatar a nossa salvação, a qual Deus nos proporcionou 
quando confiamos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador; porém, sabe que 
pode fazer-nos duvidar a respeito. E sabe que, quando consegue fazer-nos 
duvidar, conseguiu a primeira vitória em suas tentativas de fazer quebrar nossa 
comunhão com Deus. 

Crente, não podes perceber o sutil esquema psicológico de Satanás nisso? 
As preocupações e as dúvidas, se lhes dermos permissão, podem pôr-nos em tal 
prisão ao "eu" que todos os nossos pensamentos fiquem centralizados em nós 
mesmos. E, quando nossos pensamentos estão centralizados em nós mesmos, não 
gozamos de comunhão com Deus. 

Portanto, que devemos fazer, nós, os crentes, quando as dúvidas nos 
assaltam? Entreguemos o caso a Jesus, momento a momento. "... lançando sobre 
ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós" (I Pedro 5:7). "Não se 
turbe o vosso coração" com esses pensamentos que nos sobem à mente — 
pensamentos que procuram interromper nossa doce comunhão com Ele, para que 
não tenhamos mais alegria, nem amor por ninguém, nem paz, noite e dia. Quando 
as dúvidas e os conflitos surgirem, relembra-te que Deus não te tem esquecido, 
como muitos de meus clientes querem acreditar. Pelo contrário, Deus espera 
pacientemente que o crente olhe novamente para o Calvário. Crentes nervosos, 
olhai novamente para o Calvário e renovai vossa confiança em tudo quanto Jesus 
fez por vós ali. 

A segunda pergunta envolve um temor que é comum aos pacientes 
nervosos que são crentes — o "por que" de seus sofrimentos. Perguntam: 
"Haverá algum pecado não confessado em minha vida, por causa do qual Deus 
me está castigando?" 

Quando os crentes ficam assim preocupados parece que se esquecem de 
seu "primeiro amor" e de suas relações espirituais com Cristo. O fato que têm 
sido redimidos e lavados no sangue do Cordeiro parece-lhes algo extremamente 
remoto. Esquecem-se que, na qualidade de filhos de Deus por meio de Cristo, 
têm o direito de "chegar-se em plena certeza de fé ao trono da graça", em 
qualquer momento, para pedir perdão dos pecados cometidos. "Se confessarmos 



os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar 
de toda injustiça" (I João 1:9). 

Satanás, o acusador mentiroso, faz com que o paciente acredite que Deus 
lhe impôs os sofrimentos por causa de pecados passados. Furta a paz do paciente 
relembrando-o de seus pecados passados, que já foram perdoados. A fim de 
tentar livrar-se da acusação, o paciente procurará fazer restituição por atos 
passados, ou, pelo menos, procurará desincumbir-se de certos deveres religiosos, 
tal como visitar os doentes ou enviar pacotes de coisas para os necessitados de 
outros países, gastando todo o seu tempo a fazer coisas que ele julga meritórias, a 
fim de conseguir o perdão, em lugar de simplesmente confiar na graça de Deus. 
Se a questão de pesquisar o passado atrás de pecados não confessados torna-se 
demasiada, o paciente pode tornar-se excessivamente escrupuloso. 

Para o redimido, Deus não é mais aquele deus vingativo, mas antes, um 
Deus amoroso, que nos contempla com amor, porque estamos em Cristo. Deus 
nem nos tenta nem nos acusa por causa de nossos pecados passados, pois esses 
Ele mesmo perdoou e esqueceu. Muitos pacientes nervosos que são crentes agem 
como se Deus perdoasse mas nunca esquecesse as transgressões contra Ele; Ele 
mesmo diz, entretanto: "Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por 
amor de mim, e dos teus pecados não me lembro" (Isaías 43:25). 

A terceira pergunta que invariavelmente sobe para ser considerada, é a 
seguinte: "Por quanto tempo é possível uma pessoa ficar preocupada sem ter 
esgotamento nervoso? Posso estar sofrendo desse mal sem sabê-lo?" 

Os crentes espirituais não necessitam que se esteja a assegurá-los a 
respeito de seu estado mental.    A psicoterapia  cristã ajuda-os a compreender 
que eles mesmos se têm permitido preocupar com muitas coisas, e que nada há 
de errado em suas mentes somente porque Satanás os tenta com dúvidas e pensa-
mentos profanos. Os crentes que realmente andam com Deus sabem o que 
significa ser pessoalmente provado pelas forças satânicas que se esforçam por 
quebrar a sua comunhão com Deus, criando muitas dúvidas a respeito da fé, 
fazendo-as subir à mente. Essas forças espirituais externas se esforçam por 
controlar os pensamentos dos crentes e por reavivar a natureza carnal. 

Os crentes nervosos, carnais, têm muitas perguntas a respeito da mente e 
de higiene mental. Por causa de sua atitude mundana, lêem extensivamente sobre 
os problemas mentais e se sujeitam a muita auto-analise. Perguntam: "Qual é o 
livro de psicologia que devo ler?" É difícil para eles conceberem a idéia de maus 
espíritos a influenciar seus pensamentos. Sua alimentação mental, ou seja, seu 
material de leitura, se baseia nos raciocínios psicológicos do homem não 
regenerado, homem esse que não tem o discernimento necessário para distinguir 
as forças e as influências malignas. São os crentes carnais, cuja mente está 
moldada segundo este mundo, que em nossas igrejas recebem tão pouco a 
verdade mediante a fé, e absorvem somente aquilo que apela para sua razão. Os 
crentes carnais, que sofrem dos chamados sintomas nervosos, estão espiritual-
mente confusos. 

 
Era Psicológica 

Certamente estamos vivendo no tempo predito pela profecia de Daniel: " 



... ao tempo do fim; muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará" (Daniel 
12:4). "... que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da 
verdade" (II Timóteo 3:7). 

Que está acontecendo nas mentes dos homens? Quem está provocando 
essas coisas? Com que evidências contamos realmente para saber que a era 
predita por Daniel já chegou a nós ? 

"O príncipe das potestades do ar", que é o deus deste mundo, e que está 
cegando as mentes daqueles que não crêem, para que a luz do Evangelho de 
Cristo não brilhe em seus corações. Isso ele consegue conservando a Bíblia num 
nível intelectual, deixando de lado tudo que nela possa sugerir fé em Cristo. Ele 
ensina sobre um certo Jesus; mas, certamente não sobre o Jesus que é o nosso 
Salvador e Senhor. Finalmente, ele tem estabelecido sistemas eclesiásticos que 
negam a Cristo e Sua obra terminada no Calvário. 

As doutrinas incruentas de Satanás parecem atrair e enamorar muitos 
pacientes ansiosos (nervosos), que são apóstolos ardentes de sua crença, mas não 
de sua fé em Cristo. Muitos desses pacientes são completamente cegos, crendo 
que poderão ser salvos por uma religião nova e melhor. 

Membros de igrejas há que são afastados de Cristo por meio das 
influências hipnóticas desta era psicológica, e muitos pregadores, juntamente 
com muitos leigos, têm "comichão nos ouvidos". O apóstolo Paulo fez a seguinte 
profecia: "... e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas" (I 
Timóteo 4:4) — os raciocínios humanos para tirar conclusões (falsas) da Bíblia. 

A psicologia está na atmosfera. Os crentes são expostos à mesma por meio 
de leitura, de conferências, do rádio, da televisão, e até mesmo de sermões. Há 
algum tempo atrás, depois de eu ter entregue, como o pregador da ocasião, uma 
mensagem evangélica, um outro ministro me perguntou: "Doutor, o senhor não 
poderia dar-nos um pouco mais de interpretação psicológica?" 

Alguns ministros, embora com relutância, dão aos seus sermões um sabor 
psicológico, porque sentem que é isso que suas audiências desejam; outros 
substituem livremente a verdade bíblica pelos raciocínios humanos. Muitos 
crentes há que pesquisam as Escrituras Sagradas, na esperança de encontrar pas-
sagens bíblicas que os ajudem a substanciai" seus pontos de vista psicológicos. 
Jesus Cristo e Seus apóstolos não perderam tempo expondo as teorias 
psicológicas dos homens; pregavam o Evangelho. A psicologia apela para a 
mente. O Evangelho apela para o coração. 

Satanás está combatendo para conquistar as mentes dos homens, e nessa 
batalha usa todos os atrativos psicológicos que parecem razoáveis e aceitáveis ao 
homem.    Ele sabe que "Há caminho que parece direito ao homem" (Provérbios 
16:25), e é justamente esse "caminho" que o Adversário usa. Os crentes não 
deveriam culpar os psiquiatras e os psicólogos por essa tendência psicológica de 
nossos dias; antes, deveriam considerar o estado do coração que sucumbe ao 
apelo psicológico. 

Relembremo-nos que Jesus nos avisa que "nos últimos dias" as forças 
malignas procurarão "enganar, se possível, os próprios eleitos" (Marcos 13:22). 
Pedro admoesta-nos ainda mais vigorosamente: "... acautelai-vos: não suceda 
que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria 



firmeza" (II Pedro 3:17). 
Depois de uma série de consultas intermitentes, um jovem pastor me fez a 

seguinte confissão: "Quando eu resolvi vir aqui consultá-lo, não estava realmente 
preocupado com meus pensamentos, mas estava ansioso para ver como o senhor 
aconselhava seus pacientes, pois queria aprender sua técnica para aplicá-la e 
assim obter algum prestígio perante minha igreja e a denominação". 

O problema apresentado por esse paciente, foi o seguinte: "Não posso 
orar. Minhas orações batem no teto e voltam a mim, mesmo na igreja". 

Certamente havia motivo para a incapacidade daquele homem ter 
comunhão com Deus. Ele tinha uma longa história emocional, na qual suas 
próprias confissões revelam que as imaginações de seu coração eram repletas de 
fantasias sexuais associadas a mulheres, que sua mente não podia concentrar-se 
nas coisas espirituais, visto que maus pensamentos e intentos interferiam . 

Ele tropeçou na pergunta: "O senhor já experimentou o novo 
nascimento?" tentando justificar suas obras religiosas. Parecia não haver desejo 
de abandonar suas fantasias imorais, ou de deixar de lado seus próprios 
raciocínios psicológicos e apegar-se à Palavra de Deus a fim de guiar e 
aconselhar seus paroquianos. 

 
Resistência Contra o Espírito 

Alguns de nossos estudantes universitários, e até ginasiais, procuram 
resposta para todos os seus problemas, mediante seus próprios raciocínios e pelas 
filosofias ateísticas e psicológicas deste mundo.    Não "querem" ouvir o Espirito 
dizer "Vem". 

Certo jovem que havia resistido a todas as tentações do Espírito Santo 
para convencê-lo, especialmente quando lia a Bíblia, até que chegou ao ponto em 
que o amor ao pecado e o desejo de praticar o mal endureceu seu coração e 
embotou sua mente, veio procurar-me para a cura da psiquiatria. Ele não 
procurara um psiquiatra porque desejasse livrar-se de seus pecados, mas porque 
percebia que sua mente já não estava inteiramente debaixo de seu controle e por 
causa dos temores associados à sua maneira de vida. 

Ele estava perturbado porque seu colega homossexual cooperava de má 
vontade até que finalmente denunciou a questão como "imunda". O paciente 
ficou atemorizado, temendo ser descoberto se tentasse fazer outros contatos por 
si mesmo. Por causa da reputação em público, e para esconder suas esquisitas 
reações, buscou refúgio íio casamento — não que ele desejasse ter esposa, mas 
assim ficariam melhor encobertas as suas atividades . 

Durante a psicoterapia ele suspirava e abria a boca repetidamente ; e 
quando algo da pressão do medo desapareceu, ele descontinuou o tratamento, 
porque cada consulta o deixava com muita dor de cabeça e em grande estado de 
irritação. 

A tragédia da condição espiritual daquele homem, e como tudo sucedeu, 
foi relatado por ele mesmo em poucas palavras: "No passado, sempre que eu 
ouvia observações injustas contra a Bíblia, aceitava-as de coração. Elas me 
ajudavam a desprestigiar o poder da Bíblia. Eu me punha a imaginar coisas ridí-
culas sobre a Bíblia. Eu tinha minhas próprias versões sobre Jonas e a baleia, 



sobre Sansão e Dalila. Pratiquei isso até ao ponto em que agora, quando tento 
pensar na Bíblia, não posso evitar de ver tudo tão burlesco. Posso concentrar-mc 
em meus estudos profanos e pensar logicamente; mas, quando tento pensar sobre 
a Bíblia, fico totalmente confuso. Mesmo quando me esforço por concentrar-me 
na Bíblia, não posso manter o assunto por muito tempo. 

"Penso que compreendo o mecanismo desse desvio. A Bíblia não me 
parecia agradável; antes, me condenava. Agora percebo que a pus de lado, 
deixando que minha mente fantasiasse coisas sexuais. Contudo, eu nunca tinha 
ficado tão chocado até que o senhor leu para mim Romanos, capítulo 1. 
Evidentemente eu não queria admitir que ouvia a chamada de Deus. Agora o 
sexo é tudo para mim. Quero passar meu tempo olhando para homens nus, tal 
como o senhor leu em Romanos 1:28: 'E, por haverem desprezado o 
conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um disposição mental 
reprovável, para praticarem coisas inconvenientes'. 

"Quando o senhor procura explicar a salvação, desejo combater as 
explicações, passo a passo. Virgem e nascimento virginal, um homem morrendo 
numa cruz! Ora bolas! Essa idéia de um homem ser tão justo a ponto de morrer 
mártir por uma causa! Ele não tinha causa nenhuma para defender! Não há 
inferno! Há mais gente que pensa que o inferno não existe do que há gente que 
crê no inferno". 

Satanás sempre trazia o pensamento daquele paciente canalizado para 
coisas sensuais; qualquer outra maneira de pensar lhe parecia aborrecida. 
"Parece-me que tenho o desejo de cooperar consigo; mas de repente sinto-me tão 
cansado e aborrecido..." Sim, ele era um prisioneiro de Satanás, "tendo sido feito 
cativo por ele, para cumprir a sua vontade", diz II Timóteo 2:26. 

Durante a psicoterapia, por causa de seu temor, procurava ler o Evangelho 
de João com o rádio aberto. Porém, não foi levado ao arrependimento verdadeiro. 

 
A Batalha é Real 

Crente leitor, Satanás sabe que o "fim dos tempos" já chegou. E também 
sabe que sua sorte está em vias de ser eternamente selada, pelo que está 
desesperado em sua batalha para controlar as mentes dos homens. Tua única 
defesa contra ele é "toda a armadura de Deus", o qual nos promete que, se 
"abraçarmos o escudo da fé", seremos capazes de "apagar todos os dardos 
inflamados do maligno"  (Efésios 6:16). 

Não sejas conquistado por Satanás. Não permitas que ele confunda tua 
mente, até que ela fique inteiramente .dominada com as meditações de tuas 
preocupações, ansiedades e temores. Tua mente está debaixo do sangue de 
Cristo. Foste comprado com certo preço, preço esse que é o precioso sangue de 
Cristo, e todo o teu ser — mente, corpo c alma -— está sob o Seu sangue. 

Satanás é verdadeira personalidade. Ele existe realmente. Mesmo que eu 
já não soubesse disso, pelas Escrituras, certamente ter-me-ia sido revelada essa 
verdade mediante a tortura mental e a angústia de alma derramada dos corações 
de meus pacientes. 

Provavelmente é no consultório de um médico psiquiatra que são 
reveladas mais imaginações más que em qualquer outro lugar. Porém, o 



psiquiatra não sabe da metade da história — a metade que nunca foi contada. 
"Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente 
corrupto, quem o conhecerá?"  (Jeremias  17:9).   SOMENTE DEUS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 7 — 
O SOFRIMENTO DA ALMA NA NFERMIDADE 

 
O início do sofrimento espiritual tem lugar no instante em que o indivíduo 

abandona a orientação de Deus. Adão percebeu isso imediatamente, ao 
desobedecer a Deus. Ao prosseguir o crente o seu curso fora do olhar orientador 
de Deus, a culpa em sua alma vai crescendo de intensidade, provocando uma 
confusão em sua mente e, eventualmente, enfermidade em seu corpo. Quando a 
alma sofre, o corpo e a mente sofrem com ela. Quando o corpo sofre, a mente e a 
alma sofrem com ele. "De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com 
ele..."  (I Coríntios 12:26). 

As preocupações reprimidas, em realidade, não são reprimidas e 
esquecidas como muitos gostariam de acreditar. Nunca ficam estagnadas, mas 
crescem e se tornam mais complexas, enquanto adicionamos cuidado sobre 
cuidado, até que finalmente chega a ocasião em que ficamos presos às 
preocupações conosco mesmos. 

Quando o chamado paciente crente nervoso, se encontra a escorregar para 
tal teia, Deus não tenciona que ele siga o mesmo curso para o qual os perdidos 
apelam, que divertem seus pensamentos com as coisas deste mundo quando as 
preocupações os assaltam. Deus tem reservado algo bem melhor para nós, os 
crentes. Somos Seus remidos, filhos comprados a sangue, preciosissimos aos 
Seus olhos. 

Ele não nos redimiu a fim de que pudéssemos nos ajustar a este mundo, e 
esperássemos até morrer fisicamente para entrar na Sua glória. Antes, 
proporcionou-nos o Seu Santo Espírito como Consolador, Instrutor e Guia, 
através da peregrinação por este deserto. Muitos crentes, porém, hesitam e 
relutam em acompanhar a orientação desse divino Piloto. Pelo contrário, seguem 
tropeçando por seus próprios caminhos, ficando cansados, mau-humorados e 
desencorajados. A nova natureza que receberam os adaptou à vida celeste, mas se 
permitem viver segundo suas paixões do passado. E então o Espírito Santo os  
convence de que são culpados. 

 
Cura Para os Crentes Nervosos 

Na mente do crente legitimo não se levanta dúvida que Deus pode curar, e 
realmente o faz, nestes nossos dias. Ele cura de muitas maneiras miraculosas hoje 
em dia, usando instrumentos humanos como Seus agentes. Ele "ontem e hoje é o 
mesmo, e o será para sempre"  (Hebreus 13:8). 

O crente "nervoso", por sua própria natureza ansiosa, é suscetível a todas 
espécies de doutrinas de cura que ofereçam esperança de alívio. Em seu estado de 
ansiedade não é capaz de "discernir os espíritos" e é envolvido por várias 
doutrinas espúrias. Acredita que deve experimentá-las porque seus advogados 
afirmam baseá-las em alguma verdade básica da Bíblia. 

Porém, nem todos os que procuram essas curas são realmente curados. De 
fato, a grande maioria é deixada confusa, amargurada, desencorajada e 
embaraçada, não desejando encontrar-se com seus amigos crentes, temendo que 
estes o acusem de algum pecado oculto ou não confessado, ou de falta de fé. Por 



causa dessa atitude tão comum, alguns crentes nervosos se sentiriam condenados 
se procurassem alívio, para seus sofrimentos emocionais e físicos, em alguma 
fonte médica científica. 

Aparentemente não têm consciência do fato bíblico que uni dos escritores 
bíblicos, Lucas, que escreveu o Evangelho que traz o seu nome, era médico, e 
que o apóstolo Paulo levava com ele, em suas viagens missionárias, o Dr. Lucas, 
como seu médico particular. 

Lemos que Paulo buscou a cura divina para si mesmo, mas Deus achou 
mais sábio deixá-lo com "um espinho na carne", para mantê-lo humilde.   
Certamente se a cura dependesse somente da fé e de uma comunhão íntima com 
Deus, Paulo teria sido curado. 

Também lemos que Paulo foi usado por Deus para curar muitos sofredores 
enquanto estava fazendo suas viagens missionárias. Contudo, Deus não quis 
curar todos os pacientes de Paulo, pois Paulo mesmo é quem escreve, dizendo: 
"Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto" (II Timóteo 4:20). 

Além disso, se não houvesse doenças e sofrimentos, naturalmente seria 
necessário que não houvesse também a morte do corpo. 

Hoje em dia Deus responde às orações de Seus separados, que pedem pela 
cura da enfermidade, quando isso Lhe parece melhor, de acordo com Seu 
propósito e planos divinos. Ele dá Sua aprovação e bênçãos aos agentes humanos 
(médicos e cirurgiões) para que aliviem os sofrimentos humanos. Os médicos 
freqüentemente atestam sobre o fato que há certos pacientes que parecem não ter 
esperança de cura, mas, por alguma razão que ultrapassa o poder do homem, se 
recuperam depois da cirurgia fazer um "remendo" a um corpo fisicamente gasto. 
Por semelhante modo, os medicamentos, tomados para aliviar o sofrimento e a 
fadiga corporais, têm seu próprio lugar; até mesmo os sedativos são necessários 
para crentes e descrentes, a fim de ajudá-los em alguma crise. 

O receio de que seus amigos pensem que não têm fé suficiente no Senhor 
Jesus, se procurarem auxílio médico, tem levado muitos pacientes, que são 
crentes nervosos, a adiar o tratamento, até que acabam debilitados por alguma 
doença crônica o que provoca não apenas muito sofrimento desnecessário, mas 
até a morte prematura, bem como dificuldades econômicas para toda a família. 

 
Miseráveis Confortadores 

A verdade é que o sofrimento da alma é mais difícil de suportar que 
quaisquer outras formas de sofrimento, porque ninguém, além do Grande 
Médico, pode examinar a alma e reconhecer o germe que deu início a todo o 
completo sofrimento, e que, com o decorrer do tempo, transparece na forma 

de sofrimento mental ou corporal. Geralmente há pessoas zelosas que 
adicionam sofrimento aos sofrimentos das pessoas a quem aconselham, por 
imitarem os amigos de Jó. Jó disse para seus amigos, porque viam seu sofrimento 
e queriam ver a continuação do mesmo: "...vós todos sois médicos que não valem 
nada" (Jó 13:4), e: "todos vós sois consoladores moleste" (Jó 16:2). 

Igualmente há muitos pacientes hoje em dia que são molestados com 
exortações "religiosas", tais como: "Você deve estar escondendo algum pecado 
não confessado..." "Ore a respeito..." "Você tem falta de fé em  Deus". 



Talvez não haja pecado oculto que deva ser confessado. Talvez o paciente 
esteja vivendo, dia a dia, de conformidade com a promessa de Deus que diz: "Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça"  (I João  1:9). 

Além disse, exortar a esses pacientes que procurem algum pecado oculto 
os torna ainda mais introspectivos, e limita mais e mais o alcance de seus 
pensamentos, fazendo-os voltar-se para o "eu". É então que esses pacientes se 
atemorizam e dizem consigo mesmos- "Acho que estou perdendo o juízo". Tudo 
isso, como é de esperar, torna o paciente um candidato em potencial para a 
psiquiatria. 

Chegamos até a perguntar se esses conselheiros, nomeados como tais por 
si mesmos, já consideraram alguma vez que estão aumentando os sofrimentos 
dos pacientes a quem aconselham! 

 
Sofrendo,  Mas Não  por Causa de Pecado 

A pergunta é a seguinte: Qual a vontade ou plano de Deus, para a vida 
individual? O sofrimento é resultado de sua própria indulgência, de sua própria 
maneira de vida; ou antes Deus permite que alguns de Seus santos atravessem a 
fornalha da aflição que lhes serve de processo de refinação, para que saiam dali 
como vasos que glorifiquem a Deus? Temos a história verídica daquele homem 
que nasceu cego, tendo sofrido dessa inconveniência até ter-se encontrado com o 
Senhor Jesus.  Nosso  Senhor explicou que sua cegueira não era devida ao 
pecado, dele mesmo ou de seus pais, mas para que sua cura, e mais tarde, seu 
testemunho, glorificassem a Deus. 

Muitos crentes não podem aceitar seus sofrimentos com a mesma atitude 
graciosa do apóstolo Paulo, o qual, chegou a proferir aquelas palavras que 
revelam sua atitude: "De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas; para que 
sobre mim repouse o poder de Cristo" (II Coríntios  12:9). 

Nós crentes não devemos ter a ousadia de criticar os sofrimentos dos 
outros irmãos na fé. Como podemos julgá-los? Afinal de contas, não podemos ler 
a mente de Deus, e só podemos medir os sofrimentos dos irmãos segundo nosso 
ponto de vista. Deus chama cada santo Seu para um ministério especial: "A 
manifestação do Espírito é concedida a cada um. visando um fim proveitoso. 
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; a outro, 
segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento..." (I Coríntios 12:7,8). 

É evidente, ao observarmos os sofrimentos de alguns santos de Deus, que 
Deus chama e dá a cada um segundo a medida que Ele quer. Nem todos os santos 
podem suportar igualmente os sofrimentos, e Deus conhece quem confia n'Ele e 
se deixa guiar por Ele. Eis o motivo porque alguns santos são poderosamente 
usados por Deus, enquanto que se outros fossem postos naquela mesma posição, 
falhariam e até desonrariam Seu santo Nome. 

 
Deus Parece Tão Afastado 

Os pacientes nervosos, que vêm sofrendo há longo tempo, geralmente 
dizem: "Deus parece tão afastado... Ele não ouve minhas orações. Ele me 
esqueceu e me está castigando por algum pecado que cometi no passado". 



Retornemos mais uma vez aos parágrafos anteriores e notemos o insidioso 
início da enfermidade espiritual. Foram descuidados para com Deus e se 
afastaram para longe d'Ele, voltando os desejos de seus corações para as coisas 
deste mundo. Entretanto, Deus não se esqueceu deles, pois Ele é sempre fiel à 
Sua chamada; eles é que se esqueceram de Deus. 

Se Deus lhes parece tão afastado, isso apenas mostra como eles têm ido 
para longe d'Ele. 

Deus nos tem dado um plano definido de higiene espiritual, por meio do 
qual podemos evitar ser dominados pelos sintomas emocionais e nervosos. 

 
Auto-Julgamento — A Chave da Saúde Espiritual 

Quando o filho de Deus se sente culpado, deve considerar isso como um 
sintoma que nem tudo está correndo bem no terreno espiritual, tomando-o como 
uma advertência, e aplicando-o da mesma maneira que alguém usa um 
termômetro para verificar a temperatura do corpo físico. 

O auto-julgamento é um dos mais saudáveis exercícios que o crente pode 
fazer, dependendo dele para manter-se em excelentes condições de saúde 
espiritual. O auto-julgamento se acha presente em todo crente regenerado. 
Porém, sua eficácia, como orientação preventiva, depende de quão intimamente o 
crente anda com Deus; pois o quadro será diferente se ele se volta imediatamente 
para Deus ou se prefere seguir pelo seu próprio caminho, atraindo contra si 
mesmo os temores, as ansiedades, a confusão mental e o sofrimento corporal. 

Não há necessidade alguma do sentimento de culpa permanecer apegado à 
consciência do crente. Quando o filhp de Deus se sente culpado e atemorizado, é 
porque o Espírito Santo lhe está ordenando que se chegue ousadamente ao trono 
da graça e se arrependa, confessando sua culpa e pedindo perdão. Deus nos tem 
prometido que: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça"  (I João 1:9). 

Quando o crente percebe que pode apresentar-se perante Deus como se 
nunca tivesse cometido pecado, o sentimento de culpa desaparece. O próprio fato 
que não confessamos, aos primeiros sinais de culpa, mostra que relutamos em 
nos consagrarmos a Ele. Há algo em nossa própria natureza que desejamos 
conservar para nós mesmos, a fim de desfrutar disso; pois, se realmente fôssemos 
consagrados ao Senhor, não hesitaríamos,   mas   dependeríamos   prontamente   
d'Ele    e   de Sua graça. 

É a carne em suas cobiças "contra o Espírito" que nos torna infelizes, 
preocupados, ansiosos. Toda a angústia de alma e o tormento mental, e os meses 
e anos de nervosismo, poderiam ser evitados se nos dirigíssemos a Ele assim que 
percebemos que estamos por demais absorvidos com cuidados e ansiedades 
concernentes às coisas deste mundo, e que nos fazem esquecer de que devemos 
estar olhando para Ele, a fim de viver em comunhão com Ele. Jesus ensinou: "... 
buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas" (Mateus 6:33). 

 
Os Crentes Nervosos e as Obras 

O paciente nervoso, que é crente, sendo extremamente sensível ao que se 



passa ao seu redor, deve conservar-se em guarda. O espírito de ansiedade e 
insegurança que permeia a atmosfera dos "mundanos" tem um efeito contagioso 
sobre os crentes, até ao ponto em que estes também acabam arruinando e 
exaurindo seus corpos por excesso de atividades. Isso porque se têm enganado a 
si mesmos, e passaram a acreditar que devem estar ocupados com o serviço do 
Senhor mediante muitas atividades na igreja e inumeráveis outras organizações 
religiosas. Não percebem, por outro lado, que o "príncipe deste mundo" os iludiu 
com tantas atividades Cristãs dignas que acabaram se esquecendo de dedicar 
algum tempo para comungar com o Senhor. 

Três missionários, retornados há pouco de seus campos missionários, 
apresentavam todos sinais de "esgotamento nervoso", e se queixavam que tinham 
tantos deveres que cuidar, no campo de atividades, que não tinham nem tempo 
para meditação, calma e  estudo bíblico. 

Muitos ministros em nossas igrejas se queixam da mesma coisa. Essas 
atividades, embora sejam dignas, não nos deveriam assoberbar até que fiquemos 
por demais fatigados, corporal e emocionalmente, para passarmos momentos 
com o Senhor. 

O Senhor Jesus sabia que Seus discípulos precisavam de descansar de seus 
trabalhos (descanso n'Ele) e que necessitavam receber forças mediante a 
comunhão com Ele. Por isso é que lhes disse certa ocasião: "Vinde repousar um 
pouco à parte, num lugar deserto"  (Marcos 6:31). 

 
"Aquele Que Cura Todas as Enfermidades" 

O Salmo 103:3 é usualmente considerado fora de seu contexto. Não espere 
o crente que Deus o cure quando está desafiando as leis naturais de Deus sobre a 
saúde, seja por hábitos imorais, apetites da concupiscência da carne, ou apenas 
glutonaria no comer. Se alguém abusar voluntariamente de seu corpo, o templo 
da alma, e no qual habita o Espírito de Deus, "Deus  o destruirá"   (I  Corintios 
3:16,  17). 

O crente não pode contaminar seu corpo e então ter a esperança que seu 
corpo seja oferecido como "sacrifício vivo". Não podemos violar as leis naturais 
da saúde, estabelecidas por Deus, e então passar bem. Quando violamos Suas 
regras que dizem respeito à saúde, sofremos. O fato que o sofrimento e a punição 
não são imediatamente aplicados, quando desafiamos as regras referentes á 
saúde, não subentende que podemos passar sem sofrer as conseqüências. 

Por exemplo, o homem que fuma, ainda, que pouco, está absorvendo em 
seu organismo, cada dia mais, um veneno mortal — nicotina. Ainda que a 
quantidade do veneno seja mínima, a nicotina é muito intoxicante, e ataca a 
muitos órgãos do corpo, causando, eventualmente, a morte por um ataque de 
coração ou por câncer no aparelho respiratório. Tal pessoa não ignora isso, pelo 
que também é sem desculpa, pois está deliberadamente ingerindo veneno — no 
seu corpo, contaminando o "templo de Deus". 

Já parece estranho que a razão e a lógica não sejam capazes de pôr ponto 
final no estrago a que o mundano sujeita seu próprio corpo. Mas, quando é um 
crente que se abandona a tais paixões, bem demonstrada fica sua escravidão aos 
velhos desejos, como também torna-se claro que Cristo não ocupa o lugar de 



preeminência   em  sua   vida.   O  pecado  não  está   no fumo, mas no coração 
do homem, que procura aliviar suas tensões emocionais sem voltar-se para Deus. 
Semelhantemente, o álcool, em si mesmo, não é pecado; mas, o homem que 
possui um coração pecaminoso se sente obrigado a satisfazer os maus desejos de 
seu coração. 

O crente que volta as costas a Deus e apela para as bebidas alcoólicas a 
fim de abrandar suas emoções e provocar sentimentos de jovialidade, em lugar de 
apelar para a alegria de Cristo, no íntimo, experimenta as conseqüências de sua 
escolha desde o começo. 

Seus parentes e amigos oram "sem cessar" que Deus tire dele seu desejo 
por bebidas alcoólicas, mas suas orações não podem ser respondidas, porque a 
causa do desejo continua presente no coração do homem. Deveriam antes orar 
para que o Senhor convença o coração do tal, para que ele clame para ser livrado 
do pecado que se aninhou em seu coração. 

Deus nunca prometeu curar um homem das manifestações externas de 
alguma enfermidade, provocada por emoções ou desejos pecaminosos, enquanto 
ele não se arrepender em seu coração. O pré-requisito para o livramento é o 
arrependimento. Jesus geralmente disse àqueles a quem curava: "Teus pecados te 
são perdoados". A cura da enfermidade vem depois da purificação  do coração. 

 
A Gula 

Tentar satisfazer a ansiedade comendo muito, leva à obesidade. Todos 
sabem quais os perigos em potencial do peso demasiado. Alimento saudável não 
é veneno; porém, quando ingerido em excesso, o corpo é envenenado com seus 
efeitos. Dessa forma, o homem que sofre emocionalmente em sua alma, de 
ansiedade e insegurança, come mais ou menos continuamente para aliviar a 
tensão. Nesse caso a alma enferma faz com que o corpo sofra dos efeitos da 
obesidade, a qual, por sua vez, tem um efeito deletério sobre o corpo, provocando 
enfermidades físicas e encurtando a duração da vida. 

Nós, na qualidade de crentes no Senhor Jesus Cristo, não devemos 
permitir que nossas emoções nos levem  aos hábitos de complacência para com 
os apetites corporais, pois tal nos levaria ao sofrimento. Deus não espera que o 
crente alivie suas ansiedades com hábitos maus, pois a palavra de Deus estipula: 
"Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas diante 
de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça" 
(Filipenses 4:6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 8 — 
A LUTA DO CRENTE 

 
Por Theodore H. Epp 

 
O filho de Deus está empenhado numa guerra espiritual. O apóstolo Paulo 

escreveu assim: "... porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, 
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" (Efésios 
6:12). Fique bem claro, entretanto, desde o princípio, que os crentes se acham do 
lado vencedor. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores (Romanos 8:37). 
Nossos recursos espirituais são o próprio Senhor Jesus e a força de Seu poder 
(Efésios 6:10). Em Jesus Cristo podemos obter a vitória em todas as ocasiões. 
Não temos necessidade alguma de sucumbir a quaisquer engodos satânicos, 
dardos inflamados ou esquemas perversos. 

Ao lermos o Novo Testamento não podemos deixar de notar que os 
crentes são freqüentemente advertidos para que se não deixem iludir pelos 
enganos do Diabo. Nosso Senhor falou sobre isso aos Seus discípulos. Paulo e 
Pedro trombetearam avisos fortes concernentes ao Maligno e suas armadilhas 
sutis. Em todos esses casos, advertência é feita aos crentes, e nunca aos perdidos. 
Aos filhos de Deus é que compete revestirem-se de toda a armadura de Deus. Os 
crentes é que devem ser fortes no Senhor. Paulo disse que "nós" lutamos contra 
as potestades e principados. Sendo capazes, agora, de identificar nossos inimigos, 
e estando confiantes da vitória nessa luta, vamos examinar   Satanás de perto, 
para ver como ele, mediante  suas   forças  malignas,  procura  obter   o  controle   
do crente a fim de dominar a sua vida. 

Há quem pense que tudo quanto é preciso nessa guerra é conhecer a Deus, 
sem dar qualquer atenção ao inimigo. Esse é um dos esquemas mais engenhosos 
de Satanás. Muito do seu sucesso se deve ao fato de que ele sabe ocultar tão bem 
sua identidade que os homens não suspeitam de sua presença e de seus propósitos 
maus. Porém, quero que vejas, pela Bíblia, os métodos que Satanás emprega, 
tanto para oprimir como para obsecar a quem quer que possa do povo de  Deus. 

 
Opressão Satânica 

Ao pregar para Cornélio e sua família e amigos, Pedro disse a respeito de 
Jesus: "...como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o 
qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do 
diabo..." (Atos 10:38). A palavra "oprimidos" é significativa. Oprimir significa 
"exercer controle sobre alguém", "tiranizar". É claro que tal opressão não parte 
de dentro, mas de fora, e provém das forças satânicas. 

Uma das coisas que essas forças fazem é colocar os santos de Deus sob 
grande pressão mental e emocional. Ouve-se falar muito nessas condições nos 
nossos dias, mas asseguro-te que o crente não necessita viver debaixo de tal 
pressão. Pode viver livre dela, embora ela o cerque por todos os lados. Eis porque 
nos é dito, em Efésios, capítulo seis, para sermos "fortalecidos no Senhor e na 
força do seu poder", e para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. 



Uma notável passagem concernente à batalha em que Satanás se empenha 
constantemente, procurando controlar a mente do crente, se encontra em II 
Coríntios 10:3-5, onde se lê: "Porque, embora andando na carne, não militamos 
segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e, sim, 
poderosas em Deus, para destruir fortalezas; anulando sofismas e toda altivez que 
se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento ò- 
obediência de Cristo". Por qual motivo haveria Deus de dizer essas coisas, se 
Satanás, por meio de suas forças do mal, não estivesse constantemente assaltando 
os corações e mentes dos crentes em Jesus, a fim de sujeitá-los à sua opressão? 
Pode tratar-se de pressão no emprego, ou em casa, ou na igreja. Pode tratar-se de 
opressão por qualquer razão. Porém, não percebendo qual a fonte real de nossas 
dificuldades, às vezes culpamos outras pessoas, ou talvez, algum incidente pelo 
qual passamos. Muitas vezes, contudo, essas coisas são justamente aquelas coisas 
que Satanás usa para pôr-nos debaixo de  sua opressão. 

 
Alguns Exemplos de Pressão Satânica 

Não faz muito tempo que recebemos uma carta muito informativa a 
respeito dessa questão, enviada por um missionário com quem tivéramos 
agradável comunhão no Senhor. Sua carta comunicava que ele estava gozando de 
vitórias sobre as forças satânicas, naquela terra paga em que se encontrava. 
Contou, por exemplo, como havia perdido seu passaporte, e adicionou: "Isso 
poderia ter-me deixado muito vexado, pois o que Satanás queria era estragar a 
imagem de Cristo em mim. Ele não estava preocupado com meu passaporte. 
Reconheci que era algo proveniente de Satanás, e resisti vitoriosamente contra 
ele; e então encontrei meu passaporte". Nomeou, ainda, três ou quatro outras 
coisas que lhe haviam sucedido recentemente, nas quais fora capaz de discernir 
que Satanás estava se esforçando para oprimi-lo. A respeito dessas coisas, disse o 
missionário: "De cada vez encontrei a vitória em Cristo, e todas essas coisas se 
endireitaram". 

Podemos obter a vitória sobre Satanás, pois ele já é um inimigo derrotado 
(Hebreus 2:14; Colossenses 2:15), a qualquer momento em que reivindiquemos a 
mesma em nome de Jesus Cristo. Devemo-nos opor diretamente contra Satanás 
no nome de Jesus Cristo, reivindicando o poder de Seu sangue como nossa 
proteção. 

Por certo número de anos me vi sujeito a essas pressões. Às vezes, a fim 
de obter alívio, tomava meu carro e me dirigia para o interior de meu estado, a 
fim de conversar em oração com Deus; e assim a depressão me deixava. Então, 
um dia, percebi que tal pressão poderia estar vindo da parte de Satanás. Eu sabia 
qual o caminho da vitória, na Palavra de Deus, e foi por esse caminho que 
enveredei. Já não me tem sido necessário ir para o interior do estado, para livrar-
me da pressão no coração e na mente, por dois ou três anos, porque achei o 
caminho da vitória. Deus me tem concedido discernimento para ver que as forças 
satânicas é que estavam provocando essa depressão em minha mente, num 
esforço para controlarem minha vida. 

 
 



Obsessão Satânica 
Depois de Satanás haver obtido sucesso em sua opressão contra o crente, 

dá início à segunda fase de sua obra, que é a obsessão. Essa obra satânica é 
trazida à nossa atenção em uma passagem como Lucas 6:18, onde lemos como os 
enfermos eram trazidos a Jesus: "também os atormentados por espíritos imundos 
eram curados". A palavra "atormentados" é a que deve merecer nossa atenção 
agora. Encontramo-la novamente em Atos 5:16: "Afluía também muita gente das 
cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos 
imundos, os quais eram todos curados". "Atormentar" é um termo que vem do 
grego, e cuja significação é "obcecar", "molestar", "tumultuar", "revoltar". Fala 
de um ataque feroz por parte dos demônios contra alguma pessoa. 

Uma ilustração de Mateus 12:44 ajudará a tornar o ponto mais claro, 
embora ali, segundo as aparências, é feita referência a uma pessoa perdida. 
Quando um demônio é expulso de uma pessoa, procura outra habitação, mas não 
encontra nenhuma. Então retorna à pessoa que havia originalmente controlado, e 
acha que a tal pessoa não é possuída pelo Espírito Santo, mas meramente 
reformada (vazia). Então o demônio traz consigo outros sete demônios para 
ajudá-lo a molestar aquela pessoa. Chegam como um dilúvio, e a primeira coisa 
que alvejam em seu ataque é a mente. 

 
Satanás Ataca as Mentes dos Crentes 

As forças de Satanás também assaltam as mentes dos crentes. Sugerem-
nos dúvidas, especialmente dúvidas a respeito da bondade de Deus. Em lugar de 
possuirmos a mente de Deus e de Cristo, subitamente começamos a pensar nos 
pensamentos sugeridos por um dos demônios. A mente obcecada por Satanás 
pensa mal de Deus. A fim de evitar isso, somos ensinados em Filipenses 2:5: 
"Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus". 

Que os poderes mentais de um crente podem ser afetados pelos demônios 
é claramente indicado em II Coríntios 10:4,5, uma passagem à qual já nos 
referimos. Leia, porém, as espantosas declarações desse trecho, o qual mostra 
que possuímos armas concedidas a nós por Deus "para destruir fortalezas; 
anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus". 
Estás compreendendo? Não são apenas os perdidos que podem ser obsecados por 
idéias perversas a respeito de Deus, mas até mesmo os crentes. 

 
Alguns dos Métodos de Satanás 

Vejamos, agora, alguns dos meios empregados por esses poderes 
demoníacos para molestar aos crentes. Provavelmente o método mais comumente 
empregado é a preocupação. Em lugar de serem possuídos pela paz de Deus, que 
ultrapassa todo o entendimento, e que mantém as nossas emoções bem equili-
bradas e nossas mentes pensando corretamente, às vezes começamos a nos 
preocupar. 

Alguém escreveu para mim recentemente: "Não é o senhor o único que 
sofre de preocupações. Eu também tenho as minhas preocupações". Agradeço a 
Deus, entretanto, por Ele ter-me ajudado para que, ainda que seja assaltado por 
preocupações, não tenho consciência das mesmas. Pelo contrário, desfruto de 



paz, que expulsa todas as preocupações. O truque de Satanás., todavia, é 
concentrar-se nas preocupações, e, por meio delas, adquirir o controle da mente 
do crente. 

Outro dos artifícios de Satanás é fazer-nos ficar descontentes com alguma 
situação da vida em lugar de sentirmos contentamento. O apóstolo Paulo diz em 
Filipenses 4:11, que: "...aprendi a viver contente em toda e qualquer situação". 
Em outras palavras, tinha havido ocasiões de descontentamento em sua vida de 
crente, mas depois aprendera a vencer o poder de Satanás mediante à força do 
Senhor. 

Outras pessoas sucumbem a um espírito de queixumes e murmurações. 
São as pessoas que sempre olham para o lado mais negro das coisas. 
Naturalmente isso é levado até um grande excesso por alguns, mas Satanás 
sempre procurará cultivar esse espírito em nossos corações se com ele puder con-
trolar nossas mentes. 

"É meu temperamento" explicam geralmente os crentes que são 
confrontados com essa verdade acima. Concordamos até certo ponto, apenas 
adicionando que é Satanás que está operando por meio de seu temperamento. 
Nunca te desculpes tomando por base teu temperamento. Quando Jesus Cristo 
morreu, a antiga natureza (temperamento) foi crucificada juntamente com Ele. 
Em tua experiência diária te compete mantê-la crucificada, e isso podes fazer 
com o auxílio do Senhor. Então viverás na natureza de nosso Senhor. 

As imaginações vãs são um outro instrumento empregado por Satanás. Ele 
gosta de fazer-nos pensar que alguém nos odeia. Falei com uma senhora perdida, 
há algum tempo atrás, que imaginava que até Deus a odiava. Certamente que 
Satanás estava obcecando sua mente com essa idéia. O pior, entretanto, é que há 
crentes que sentem dessa mesma maneira. Trata-se de uma imaginação satânica. 

Outro dos truques empregados por Satanás em nossos dias é fazer com 
que o povo de Deus tenha maus pensamentos sobre os outros. Um método 
comum é fazer-nos atribuir motivos errados às suas ações. Isso igualmente, é 
ceder às imaginações perversas e vãs. 

Além disso, há os pensamentos impuros, que parecem rebelar-se em certas 
ocasiões. Alguém bateu na porta de nossa casa certa noite. Era cerca de uma hora 
da madrugada. Fui ver quem era e encontrei um homem que eu conhecia. Vi que 
seus olhos estavam arregalados, e que seu rosto estava branco de medo. 

Convidei-o a entrar e ele me disse: "O senhor precisa ajudar-me, irmão 
Epp! O senhor precisa ajudar-me!" 

Então começou a falar na linguagem mais vil, os pensamentos mais 
impuros que eu tinha ouvido desde que fui salvo. Imediatamente eu lhe disse: 
"Homem, você sabe o que está lhe acontecendo? Satanás tomou posse  de sua 
mente". 

Ele me  respondeu, "Eu sei". 
Então oramos. Deus lhe proporcionou a vitória. O homem se sentiu livre. 

Seus olhos já não estavam arregalados. A cor voltou-lhe à face. Ele se levantou e 
disse: "Obrigado, irmão Epp.  Isso era tudo quanto eu precisava". 

Aquele foi um caso de ataque satânico. Garanto-te que foi um ataque 
severíssimo. Nem todos têm chegado àquele extremo, mas às vezes o crente se 



surpreende com seus pensamentos impuros. Esses pensamentos surgem quando 
Satanás molesta a mente do crente. 

Temos apenas raspado na superfície dessas questões, e abaixo temos 
apenas uma lista parcial, e algumas dessas coisas já foram aqui discutidas: 
preocupação, descontentamento, queixumes, vãs imaginações, maus 
pensamentos, pensamentos impuros, ira, brutalidade, suspeita, fanatismo, 
irritabilidade, espírito crítico, espírito de vingança, temor, lamentação, contenda, 
impaciência, sensibilidade em demasia, orgulho, frustração, heresia, 
convencimento, ciúme, e muitas outras coisas. 

 
O Caminho da Vitória 

Deixa-me relembrar-te do que disse no princípio deste curto estudo. Em 
Cristo Jesus temos um Salvador que prove aos crentes completa vitória sobre 
Satanás e todos os seus perversos artifícios. Podes resistir a Satanás e sair 
vencedor em todas as ocasiões. Antes de mais nada, deves reconhecer que ele já é 
um inimigo derrotado (Hebreus 2:14; Colossenses 2:15). Isso é muito importante. 
Então reconhece o fato que Deus te transferiu para o reino de Cristo, de 
conformidade com o que está escrito em Colossenses 1:13: "Ele nos libertou do 
império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor". Por 
essas razões, e muitas outras, Satanás não pode dominar-te contra a tua vontade. 

Em Efésios, capítulo seis, onde temos uma mensagem dirigida ao povo de 
Deus, somos instruídos a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Façamos 
justamente isso. Reivindiquemos para nós o poder do sangue de Jesus Cristo. 
Reivindiquemos para nós o poder da Palavra de Deus. Amarremos Satanás, 
resistindo positivamente contra ele em nome de Jesus Cristo, dizendo: "Estou 
protegido pelo sangue do Senhor Jesus, Satanás. Vai-te!" 

O ELEMENTO ESSENCIAL É A FÉ. "Combate o bom combate da fé" (I 
Timóteo 6:12). Relembra-te dos fatos seguintes: (1) Satanás tem sido 
ultrapassado por um poder maior. (2) Satanás é,um inimigo derrotado. (3) 
Devemos resistir-lhe diretamente, tendo conhecimento desses fatos. Então, 
possuindo fé completa na Palavra e no poder do Nome de Jesus Cristo, sairemos 
vitoriosos. Cumpre, entretanto, crermos nessas coisas; pois, do contrário, Satanás 
tirará vantagens disso contra nós, por causa de nossa falta de fé. 

Deves estar constantemente no estado de alerta. Prepara-te diariamente 
para enfrentar Satanás, alimentando-te com a Palavra e deixando-te encher ou ser 
controlado pelo Espírito Santo. Então Satanás será incapaz de tocar-te, seja de 
que modo for. 

 


