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Os Carismáticos e a Soberania de Satanás 
 

John MacArthur, Jr.  
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Outro dia recebi uma carta interessante. Ela veio de algumas pessoas 
que saíram de uma igreja carismática (muito grande e proeminente), e vieram 
para a Grace Community Church.2 

Esse foi um salto gigantesco – deixar aquela igreja e vir para a Grace 
Church. A única coisa que eles sabiam em sua igreja sobre mim era que eu não 
tinha o poder do Espírito Santo. Isso era tudo o que sabiam – que eu não cria 
na continuação dos dons, de forma que não tinha o poder do Espírito Santo. 

Eles não sabiam muito mais sobre a nossa igreja, mas numa ocasião 
vieram visitar a Grace, e nunca mais a deixaram… Havia várias pessoas que 
estavam nesse grupo que veio, e uma das senhoras me escreveu uma carta 
muito interessante. Era uma carta incrivelmente bem escrita… E na carta, o 
apresentado foi isso: Quando você pensa no movimento carismático em geral, 
você pensa no falar em línguas, nas curas, ou em Benny Hinn derrubando as 
pessoas, e coisas assim. Mas existem algumas coisas por detrás da cosmovisão 
carismática que são realmente muito, muito aterrorizantes. E ela colocou isso 
na carta. Ela disse: 

Você sabe que vivemos toda a nossa vida nesse movimento e uma coisa que 
domina esse movimento é isso: que Satanás é soberano. Se você adoece, foi 
o diabo. Se seu filho fica doente, foi o diabo. O diabo fez seu filho adoecer. 
E mesmo que seu filho morra, Satanás de alguma forma tem a vitória. Se o 
seu cônjuge, seu marido ou esposa desenvolve um câncer, foi o diabo que 
fez isso. Se você sofre um acidente, o diabo fez isso. Se perde o seu 
emprego, foi o diabo também. Se as coisas não saem da forma como você 
queria na sua empresa ou família, e você termina perdendo o seu emprego 
ou se divorciando – o diabo fez tudo isso. O diabo precisa ser amarrado e 
assim, você precisa aprender essas fórmulas, pois você tem que prender o 
diabo, ou ele realmente irá controlar tudo em sua vida. 

O diabo domina tudo, e ele é assistido por essa força massiva de demônios 
que devem ser confrontados também, e você precisa fazer tudo o que pode 
para tentar vencer esses poderes espirituais, e como eles são invisíveis, 
rápidos e poderosos, é realmente impossível que você lide com eles de uma 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em outubro/2008. 
2 http://www.gracechurch.org/  
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vez por todas, de forma que essa é uma luta contínua e incessante com o 
diabo. 

E a senhora na carta disse basicamente isso: “Vivemos toda a nossa 
vida pensando que tudo o que fazemos de errado no universo inteiro foi 
basicamente por causa do diabo. O diabo é realmente soberano em tudo e 
mesmo Deus, juntamente conosco, está na verdade lutando como louco para 
vencer o diabo.” 

Ela disse: 

“Eu vivia com palpitações no coração, ataques de pânico, ansiedade, 
pesadelos – andando no meio da noite com medo que o diabo poderia estar 
fazendo algo com meu filho, quando ele ia se deitar. Eu vivia nesse 
constante terror do que Satanás estava fazendo; quando a pessoa errada era 
eleita, foi Satanás quem o colocou ali. Quando a sociedade tomava certa 
direção, era tudo sob o controle de Satanás. Satanás é realmente o soberano 
de todas as coisas e é muito difícil tirar o controle dele – mesmo Deus está 
retorcendo Suas mãos, tentando obter o controle dessa situação. 

Eu vivia com esse medo e terror, pois levava minha igreja muito a sério.” E 
ela disse: “Cheguei na Grace Community Church e uma coisa me chocou 
totalmente. Você disse: 

‘O fato é: Deus está no controle de todas as coisas!… Quando você 
adoece, ou quando alguém desenvolve um câncer, ou quando algo 
errado se passa no mundo, ou quando você perde o seu emprego, 
isso não está fora das tolerâncias de Deus, isso não está fora dos 
propósitos de Deus. De fato, Deus faz com que todas as coisas 
cooperem para o bem.’ 

Isso foi absolutamente abalador. Foi uma mudança total para nós, e a 
diferença que encontramos foi tão poderosa, que mudou totalmente a 
forma como pensamos sobre a vida.” 

É isso! Nós não cremos que Satanás seja responsável pela história; 
cremos que Deus está no controle. Isso muda tudo. Isso dissipa todo pânico. 
Posso honestamente dizer que nunca tive um ataque de pânico. Nunca 
acordei de noite com medo do que o diabo poderia estar fazendo, pois Deus 
não somente venceu Satanás, mas colocou Satanás debaixo dos nossos pés, e 
“maior é o que está em vós do que o que está no mundo” (1 João 4:4). Assim, 
sabemos que Deus controla a história. E isso pode surpreender você, mas o 
diabo é servo de Deus. Se você quer ler um livro excelente, leia o livro de 
Erwin Lutzer sobre Satanás,3 no qual ele apresenta isso de forma muito 
competente. 

Fonte: http://www.gty.org/ 

                                                
3 Publicado no Brasil pela Editora Vida, com o título “A Serpente do Paraíso”. (N. do T.) 

http://www.monergismo.com
http://www.gty.org/

