
  

CABO DE GUERRA 

   
 

 
Remonta à Antiguidade a existência desse singelo jogo ou 

prova de força (foi, em verdade, modalidade Olímpica até 1920). Consiste o cabo 
de guerra numa disputa entre dois grupos, segurando cada um firmemente nas 
extremidades de uma corda. Há duas marcas paralelas no solo, separadas por 
alguns poucos metros e, no meio da corda, dividindo-a em duas partes iguais, é 
fixado um laço colorido. Antes do início, este laço é postado exatamente no meio 
das marcas acima aludidas. Dado o sinal, ambos os grupos puxam a corda com 
força em direção ao seu respectivo lado, vencendo quem consegue fazer com que 
o laço colorido ultrapasse a marca que se encontra mais próxima de seu território. 

 
A par do jogo em si, é comum usar-se a expressão “cabo de 

guerra” quando se quer demonstrar que alguma peleja está em curso. Como 
exemplo, imagine um repórter referindo-se a um debate político e dizendo que 
“fulano” e “beltrano” travaram um verdadeiro “cabo de guerra” em suas 
declarações um para com o outro. Pois é, Jesus usava muito esse tipo de 
linguagem quando ensinava, pois sempre que falava ao povo, utilizava-se de 
parábolas. E esse modo de utilização da linguagem faz com que quem lê (ou 
ouve), seja obrigado a refletir sobre o que está lendo (ou ouvindo), pois, do 
contrário, não assimila corretamente a mensagem que se intenta transmitir. E até, 
muitas vezes, não entende nada mesmo. 

 
Dito isto, daqui para frente usaremos a expressão “cabo de 

guerra” como uma metáfora. Seu sentido essencial será, todavia, mantido, 
porém, quem lê, deverá usar da analogia para mergulhar na compreensão daquilo 
que de seu uso advirá. E refletir sobre o que for posto, com base na expressão. 

 
Então, insta de início dizer que há uma guerra espiritual em 

curso, ininterrupta e acirrada, acontecendo nesse exato momento e que perdurará 
por toda a sua vida (já vinha antes e continuará depois). A título de ilustração, 
temos um verdadeiro “cabo de guerra” em andamento, com Satanás e seus 
demônios (estes são anjos caídos) de um lado, e o Senhor e seus anjos do outro. 
E você deve estar-se perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Ou, onde eu 
entro nisso? 

 
Bom, quando você opta por Jesus e pelo “lado” do Senhor, não 

há como ser “puxado” imediatamente para lá (antes haverá uma disputa). Aquela 
“marca” no solo simboliza a vida, que deve ser vivida (é a duração do jogo), e 
essa decisão que você tomou estica sobremaneira a “corda”. Isso porque ambos 
os lados passaram a te disputar, pois, de fato, você é o “laço colorido” no meio 
daquela “corda”. E Satanás e seus demônios não querem de jeito nenhum que 
você passe um dia para o “lado de lá”. 



  

Antes da opção por Jesus, a “corda” pendia flácida, ou mesmo 
não havia razão para a disputa por sua vida. Você já estava nas mãos do “lado” 
que contava com a sua morte, que a tinha como certa. E estava flácida a “corda” 
porque “... larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e 

muitos são os que entram por ela” (Mateus 7: 13 – 2.ª parte). Se fora assim, se essa 
era a sua condição em dado momento da sua vida, realmente Satanás e seus 
demônios podiam mesmo “economizar energia”. Era certo que se você 
permanecesse trilhando aquele caminho o objetivo deles seria atingido sem 
esforço. 

 
Mas você escolheu Jesus, não é? Pois sim, a partir daí o Senhor 

e Seus anjos passaram a batalhar por sua vida. Eles vêm até você somente se essa 
for a sua sincera escolha. A partir daí a “corda” estica e fica muito retesada, 
porque o “outro lado” fará de tudo para lho impedir. Essa ação e reação tornam 
nossa vida desconfortável e, não raras vezes, dura, trabalhosa e árida. Agora são, 
pois, dois grupos distintos que disputam a sua vida, e você escolheu o caminho 
mais difícil (estreito), porém, o melhor (e único). Sinal de que você ouviu o 
conselho de Jesus, que disse: “Entrai pela porta estreita” (Mateus 7: 13 – 1.ª 
parte). 

  
Infelizmente muitos, senão a maioria, preferem o caminho mais 

fácil, que não demanda compromisso, nem privações, mas ignoram que tal 
escolha não conduz à vida. “E porque é estreita a porta, e apertado o caminho 

que leva à vida, e poucos há que o encontrem” (Mateus 7: 14). Tais palavras 
(ditas por Jesus) são um tesouro para nós, ainda que tenhamos de sofrer 
investidas do inimigo. Pouco nos importa que eles nos puxem para o seu “lado”, 
pois a vitória de Jesus é certa e também é certo que passaremos um dia para o 
“lado” onde encontraremos o Senhor e Seus anjos. “E, quando isto que é 

corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da 

imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a 

morte na vitória” (1 Coríntios 15: 54). Esta é a luta externa pelo seu destino na 
Eternidade, contudo, resta ainda um embate interno, pessoal e íntimo, também 
um autêntico “cabo de guerra”. 

 
Dessa vez o “laço colorido” é representado por sua alma (ou 

consciência, se preferir). De um lado da “corda” está a “carne” e do outro o 
“espírito”. Enquanto a primeira quer por toda lei ir para o lado de Satanás, o 
segundo anseia em voltar para o Pai. É a mais dura luta vivida por um ser 
humano, pois a alma se acha por diversas vezes dividida entre dois extremos, no 
epicentro de um enorme conflito (nessas condições, a razão e o amor a Deus são 

nossas maiores armas). Assim, a carne deve ser racionalmente sacrificada em 
honra e glória ao Senhor, apesar de inevitavelmente ganhar algumas batalhas. 
“Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo” (1 



  

Coríntios 15: 57). E assim, inobstante a perda de umas poucas batalhas, a guerra 
está ganha por Cristo Jesus, Nosso Senhor. 

 
Nessa guerra perderemos nosso corpo, pois a carne voltará para 

o pó (vide Gênesis – Capítulo 2, versículo 7). “Porquanto és pó e em pó te 

tornarás” (Gênesis 3: 19 – 3.ª parte). Nossa alma e espírito irão para o Pai (com um 

novo corpo – celestial). Dois terços de cada um de nós (individualmente 

falando), do todo que está na terra, viverão (alma e espírito). Um terço morrerá 
(o corpo). 

 
Coincidência com os anjos, que coletivamente perderam 

também um terço de seus membros para a morte (entre eles Satanás): “E a sua 

cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra” 
(Apocalipse 12: 4 – 1.ª parte). Enquanto que dois terços dos anjos que amam o 
Senhor e permaneceram fiéis, Deus guarda para a vida eterna. Esse outro terço 
dos anjos se perdeu em guerra espiritual. “E houve batalha no céu; Miguel e seus 

anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos; Mas 

não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o 

grande dragão, a serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele” 
(Apocalipse 12: 7 a 9). Não duvide disso, de outra sorte, creia sem reservas. 

 
Está explicado o porquê de nossas vidas, muitas vezes, se 

mostrarem tão difíceis e atribuladas. Você percebeu pelos versículos acima 
citados quem está entre nós, na Terra? Eis que precisamos da companhia do 
Senhor dos Exércitos, de Jesus e dos anjos de Deus para vencermos esta guerra. 
Com o Espírito Santo em nós. É o único jeito de ficarmos em vantagem contra 
eles. Não desanime quando o calor das batalhas te atingir. Para ter vitória nesta 
luta devemos aumentar as fileiras dos guerreiros do Cordeiro, com nossas 
próprias vidas, sendo a todo tempo perseverantes e fiéis. “Portanto, meus 

amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor” (1 Coríntios 15: 58). Deste 
modo, o “lado” de Deus certamente vencerá o “cabo de guerra”, cujo “troféu” é 
a sua vida (eterna), amigo(a) leitor(a).   
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