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GARY CARPENTER
O Inimigo do Filho Servo
O Filho Servo deixou a casa do Pai para buscar e salvar o Pródigo. Nessa visão, também havia um inimigo que odiava
o Pai e todos os Seus filhos. Esse inimigo uma vez tentou destruir o Pai e tomar posse de todos os Seus bens. No entanto, ele
foi derrotado e não tinha como atacar mais o Pai diretamente.
Esse inimigo odiava o Pai. Ele queria trazer tristeza para o Pai de qualquer maneira. Já que não podia atacá-Lo
diretamente, sua raiva agora se direcionava aos Seus filhos. Ele sentiu prazer no sofrimento do Pai por causa do Pródigo e
queria que isso continuasse. De forma alguma esse inimigo queria que o Pródigo restaurasse sua comunhão com o Pai.
O adversário viu que o Filho Servo havia deixado a casa do Pai para buscar o Pródigo e estava determinado a impedir
essa missão de resgate a qualquer custo. Ele já havia preparado um grande grupo de escravos [demônios] e os enviou diversas
vezes para atacar o Filho Servo a fim de detê-lo.
Suas táticas foram diversas.
1. Colocou placas no caminho que davam direções erradas, para que o Filho Servo se confundisse.
2. Viu que o Pai estava mandando suprimentos para que a missão de resgate tivesse provisão necessária e enviou seus
bandos de demônios para interceptar os mantimentos, a fim de que o Filho Servo e seus servos passassem fome.
3. Enviou continuamente mensagens falsas “em nome do Pai” [religião] para desencorajar o Filho Servo. Como por
exemplo:
• O Pai morreu.
• O Pai está aborrecido com você.
• O Pai faliu.
• O Pai não suprirá as suas necessidades.
• O Pai cancelou a missão; Ele mudou de ideia sobre a sua busca pelo Filho Pródigo.
4. O inimigo também enviou ataques diretos contra o Filho Servo, como:
• Enviou doenças e enfermidades.
• Enviou contendas em forma de calamidade.
• Os camelos se tornaram aleijados. [problemas com o carro]
• Tempestades de areia, trovões e enchentes vieram.
• Ocorreu falta. [problemas técnicos]
• Enviou tentações de prazer para distrair o Filho da missão de resgate. [“Coma, beba e divirta-se. A vida é curta.
Aproveite!”]
• Enviou distrações em forma de “tarefas falsas”, dizendo que o Pai queria que ele fizesse trabalhos adicionais.
[atarefado com outras coisas]
• Enviou seus bandos de demônios para causar inveja, ciúme e contenda entre os servos que estavam com o Filho
Servo. Ele sabia que uma casa dividida não permaneceria firme.
5. O inimigo enviou seus bandos nos vilarejos para que pessoas ficassem contra o Filho Servo quando ele passasse por
lá.
• Disseram que ele era um tolo por entregar sua vida em busca do Pródigo. Afinal, fugir foi escolha do Pródigo.
• Disseram que o Filho Servo estava errado quanto à vontade do Pai; pois, na realidade, Ele queria julgar e punir o
Pródigo.
• Disseram que ele era arrogante e orgulhoso, pensando que o Pai supriria suas necessidades nessa missão de
resgate. Quem ele pensava que era?
• Disseram que sabiam que o Pai não supriria suas necessidades, pois já haviam pedido ao Pai por carros maiores e
mais dinheiro para aproveitar a vida.... e o Pai nunca lhes deu o que queriam. [Eles não estavam na mesma missão
que o Filho Servo].
• Disseram que sabiam como viver muito bem sem a ajuda do Pai; podiam trabalhar e suprir suas próprias
necessidades para viverem em seus prazeres. Não precisavam do Pai, e o Filho Servo deveria se juntar a eles para
aproveitar a vida também.
Logo, o Filho Servo entendeu que precisava muito mais do que provisão financeira para que a sua missão fosse bem
sucedida. Então, enviou uma mensagem de volta ao Pai, contando-lhe sobre todos os ataques do inimigo. O Pai ficou
revoltado e declarou guerra contra esse inimigo que já havia sido derrotado, mas estava atacando mesmo assim.
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Para efeito do ensino, digamos que o Pai tenha um aliado espiritual chamado Espírito Santo. Esse aliado é invisível,
mas poderoso. Nada é impossível para esse Espírito Santo. Além disso, Ele tem grupos de anjos poderosos que estão
disponíveis para sufocar os ataques dos demônios inimigos.
O pai diz, “Enviarei meu Espírito Santo para ficar com o Filho Servo para sempre. Tudo que ele precisar em poder e
unção estará disponível a todo o momento. Meu Filho jamais terá falta de NADA!”
“Meu Espírito Santo também será o Conselheiro do meu Filho Servo. Ele apenas dirá a verdade. E quando notícias
falsas vierem, Meu Filho Servo se aconselhará com o Espírito Santo para descobrir a verdade. Ele nunca terá que depender
desses rumores novamente”.
“Meu Espírito Santo proverá liderança para o meu Filho Servo. Ele nunca dependerá de placas nos caminhos
novamente [circunstâncias]. Meu Espírito Santo o guiará pelo seu espírito”.
“Todo o poder para destruir doenças e pobreza estará disponível através do meu Espírito Santo. O inimigo nunca
mais poderá colocar doença sobre o meu Filho Servo ou interceptar as minhas provisões”.
“Tudo o que tenho está disponível para o meu Filho Servo. Meu Espírito Santo manifestará para ele tudo o que ele
precisa para completar seu percurso com alegria. Ele será bem sucedido”.
Que alegria foi para o Filho Servo quando o Espírito Santo veio do Pai. Ele descobriu que recebeu poder já que tinha
o Espírito Santo presente. E com o poder e liderança desse aliado, a missão continuaria com grande abundância e sucesso.
Mas, o inimigo não desistiu. A principio se sentiu perdido sobre o que fazer para deter a missão de resgate do
Pródigo. Ele não tinha autoridade ou poder contra o Espírito Santo que veio do Pai, pois esse aliado não podia ser tentado,
enganado, seduzido ou derrotado. O que fazer? Enquanto o Filho Servo estivesse em comunhão íntima com o Espírito Santo,
nenhuma arma formada contra ele prosperaria.
Então, o inimigo decidiu que só havia uma esperança: já que o Espírito Santo é invisível, ele de alguma forma
convenceria o Filho Servo que o Espírito Santo não poderia ajudá-lo. Sua única esperança era tirar o Filho Servo da comunhão
com o aliado. Daquele momento em diante, o inimigo concentrou todas as suas estratégias em quebrar a comunhão e
comunicação entre o Filho Servo e o Espírito Santo. Se ele conseguisse quebrar a linha de comunicação, o Filho Servo ficaria
sem o poder e provisão do Pai e teria que continuar a missão com suas próprias forças.
Sozinho, ele não sobreviveria ao inimigo.
E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por
violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos. (Zc 6:4)
O Filho Servo é um corpo, o Corpo de Cristo, e é formado de muitos membros.
Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só
corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer
judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo
não é um só membro, mas muitos. (1 Co 12:12-14)
Nem todos têm a mesma função, mas todos temos o mesmo chamado: Buscar e salvar o perdido. Existem muitas
funções, muitos trabalhos a serem feitos para cumprir a missão. Você é um membro desse Corpo. Você tem um chamado e
uma função. Todos são importantes e necessários; nenhum será rejeitado.
Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não será por isso do corpo? E se a orelha disser:
Porque não sou olho não sou do corpo; não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria
o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada
um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos
membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça
aos pés: Não tenho necessidade de vós. (1 Co 12:15-21)
Não importa qual seja a sua função no Corpo de Cristo, a VIDA de Cristo está em você e tem poder de domínio
através do Espírito Santo que o Pai enviou a você. É nosso prejuízo quando deixamos de consultar o AUXILIADOR que veio
para nos dar poder, domínio e liderança durante nossa vida. Poucos crentes até mesmo pensam em se entregar ao Espírito
Santo para receber sabedoria e conselhos com relação às suas situações financeiras. No entanto, a Bíblia diz o seguinte:
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Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. (Rm 8:14)
O Espírito Santo sabe tudo sobre comércio, investimento, finanças e empregos e Seu conhecimento está alinhado
com a mente de Cristo para o chamado de cada pessoa no Corpo. É a sabedoria de Salomão, recebida do Espírito Santo, que
está registrada para nós no livro de Provérbios. Por seguir o conselho que recebeu do Espírito Santo, Salomão se tornou o rei
mais rico que já existiu. Não existem problemas, financeiros ou de qualquer outro tipo, que o Espirito Santo não possa
resolver.
Não deixe de passar tempo em comunhão íntima com o Espírito Santo. Ele veio para exercer a vitória de Cristo em
cada área da sua vida. A qualquer custo, não abandone a sua comunhão com esse aliado.
A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
Amém. (2 Co 13:14)
DEUS O ABENÇOE!
Gary e Sue Carpenter

Ministério Ana Maria Dias * minamd.org.br * 11 4191-6425

