MAPEAMENTO ESPIRITUAL; ISSO É BÍBLICO?

Boa parte das mensagens pregadas nos púlpitos das igrejas evangélicas no Brasil nos apontam o quão
adoecidas se encontram nossas comunidades. Isto porque, as pregações de muitos dos nossos pastores
tem sido rasas, sem substância, empobrecidas teologicamente, cheia de modismos, unções, decretos e
comportamentos judaizantes. Junta-se a isto, o fato de que vivemos numa época em que o destaque
sobre a batalha espiritual se faz presente nos mais diversos rincões evangélicos.
Infelizmente as ênfases distorcidas sobre batalhas espirituais têm levado crentes sinceros a viverem
uma vida, onde o pânico e o medo se fazem presentes. Um método muito comum usado pelos adeptos
da batalha espiritual é o mapeamento espiritual da cidade. Segundo os pregadores do movimento em
questão, a igreja precisa conhecer a região onde está plantada. Para tanto, torna-se necessário estudar a
história do lugar onde se deseja evangelizar e discernir a entidade espiritual que atua na região. Em
outras palavras, isso significa aprender a história da cidade, bem como, as características econômicas,
políticas, sociais e morais que lhe são próprias. Feito isso, faz-se uma identificação com o demônio
que poderia lhe atribuir estas qualidades, amarrando-o em nome de Jesus.
Diante

disto

lhe

pergunto:

Que

Cristianismo é esse? Que Evangelho é
esse? Que doutrinas são estas? Ora,
esse não é e nunca foi o Evangelho
anunciado pelos apóstolos. Antes pelo
contrário, este é o evangelho que
alguns dos evangélicos fabricaram!
Infelizmente, a Igreja deixou de ser a
comunidade da palavra de Deus cuja fé
se fundamenta nas Escrituras Sagradas, para ser a comunidade da pseudo-experiência, do dualismo, do
misticismo e do neo-maniqueismo! Por favor, pare, pense e responda: Por acaso, a Bíblia nos relata o
apostolo Paulo escrevendo aos crentes da igreja primitiva a fim de exortá-los a fazer um mapeamento
espiritual das cidades onde moravam? Por acaso o Senhor Jesus nos ensina no sermão do monte a
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descobrirmos os nomes dos demônios que oprimem uma nação, a fim de que os amarremos? E Pedro?
Você o vê em suas epístolas exortando os cristãos a descobrirem os pontos nevrálgicos de uma cidade
a fim de que vençamos Satanás?
Caro leitor, as Sagradas Escrituras em momento
algum nos ensinam estratégias mirabolantes de
batalha. Junta-se a isso o fato de que em nenhum
instante, o Novo Testamento nos concede respaldo
teológico para o ensino do mapeamento espiritual.
Além disso, o Senhor Jesus Cristo, em nenhum
episódio, nos orienta a mapear regiões, ou descobrir
nomes de demônios e amarrá-los. O que nos cabe
fazer é obedecer integralmente suas ordens pregando
o evangelho integral do Senhor Jesus Cristo a toda
criatura, crendo que ele é poderoso para a salvação de
todo aquele que nele crê, como também para expulsar
da vida dos homens toda sorte de espíritos malignos.
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do filho, e do
Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.” (Mateus 29:18-19);
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. (Marcos 16:15).
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