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Batalha
Espiritual

Deus está aguardando
que seu povo se levante
e se aproprie da vitória que
Cristo adquiriu na cruz.

Muito se tem ouvido dos
crentes: Onde o Diabo vai
acertar o próximo golpe?
Mas o Diabo é que deveria estar se
perguntando: Aonde a Igreja irá
me atacar da próxima vez?

BEM-VINDO

Introdução
PASTOR JOAQUIM CANCIO
Vemos a completa ignorância a respeito

Um anjo chamado Lúcifer decidiu se rebelar

deste assunto pela grande maioria da

contra o seu Criador. A consequência deste

população do nosso planeta. Os nossos

ato foi a sua expulsão do ambiente celestial

olhos são abertos quando nos

de Deus. Tornou-se o inimigo da humanidade

encontramos com Cristo, e aí sim,

e adversário da Igreja de Cristo. Nesta

passamos a compreender a respeito

expulsão ele conseguiu convencer um terço

deste assunto. Todos, sem exceção,

dos anjos para junto de si, demonstrando

estão engajados na maior e mais

assim um poder muito grande de

importante batalha do universo. O papel

convencimento. Assim um terço dos anjos foi

de Jesus é de nos alertar a respeito

lançado sobre a terra, estabelecendo um

desta guerra. De que lado você está? O
lado de Cristo é o lado vencedor. O lado
contrário é o lado perdedor.

seja, cada um está cumprindo a sua

Igreja nesta terra. Devemos conhecê-lo e de

começou há muitos anos atrás.

DE

libertos (Jo 8.32). Este assunto é muito
importante para a caminhada vitoriosa da

parte nesta batalha espiritual que

AGOSTO

das Trevas. A Palavra de Deus afirma que
devemos conhecer a Verdade para sermos

Independentemente de quem quer que
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SOMOS UMA
GERAÇÃO DE
GENTE SEM
PERSISTÊNCIA.
Hoje em dia, muitos líderes estão desistindo do
exercício da liderança; muitos casais terminando o
casamento; crentes abandonando a Igreja. Se nos
magoamos em algum trabalho, logo desanimamos e
o largamos. Quando é que vamos entender que isso
é parte da “Guerra Espiritual?”.

Hb 10.36 “Com efeito, tendes necessidade de
perseverança, para que, havendo feito a vontade de
Deus, alcanceis a promessa”.

Satanás está sempre na esperança de que o povo de
Deus desista da luta, que não suporte os problemas
da vida, ou as tarefas de que Deus os incumbe, ou os
transtornos do dia-a-dia.

O vencedor é aquele que nunca desiste da luta. Se
nós persistirmos até o fim, o Diabo desistirá. Se ele
souber que não desistiremos, acabará desanimando.

Muitas vezes, a última arma que o crente emprega, e
a única que lhe garante a vitória, é afirmar: “Prefiro
morrer a desistir dessa luta!”.

Ap 12.11

“Eles, pois, o venceram por causa do

sangue do Cordeiro e por causa da palavra do
testemunho que deram e, mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida”.

04

AGOSTO

DE

2021

-

MINISTÉRIO

JESUS

CRISTO

É

A

PORTA

Essa arma, a persistência, é a que melhor

Embora a batalha que está sendo travada no

convence o Diabo de que ele pode desistir.

plano humano seja curta, é de importância

Mas, infelizmente, a maioria dos crentes

crucial para o futuro. E o que está em vista, aí,

entrega os pontos a poucos passos da vitória

não é a vitória, mas quem participará nela.

final.
E nós somos os principais combatentes, com a
Se analisarmos as diversas formas pelas
quais travamos a guerra espiritual, veremos
que elas abrangem toda a mensagem Bíblica
e toda a vida cristã. Seria maravilhoso se
nossa existência pudesse resumir-se em

responsabilidade de decidir o futuro. Não
quero dizer que Deus não tenha participação
nessas coisas, não. Ele é nosso Criador, nosso
Senhor e o Salvador vitorioso. É nossa força e
nossa esperança. E é Ele quem nos garante a

Deus, nós e um universo perfeito.
vitória sobre as forças das trevas. Entretanto,
Bastaria que permanecêssemos na presença

resolveu incluir-nos nessa luta. Delegou-nos
responsabilidades. Designou-nos para sermos

d’Ele, corrigindo nossas imperfeições e
sendo transformados para nos tornarmos
semelhantes a Cristo. Não seria ótimo se

colaboradores d’Ele no estabelecimento de seu
Reino na Terra e na destruição do Império das
Trevas.

nunca tivéssemos de nos haver com o
pecado, com o Diabo, com os males do
mundo e com os problemas pessoais? E não
estamos muito longe disso. É a promessa
futura de Deus a todos os crentes.

Nossa vida será assim, quando formos para o
céu. Mas ainda não é. E, se alguém disser
que a vida cristã é assim no presente, neste
planeta, está fugindo à realidade, o que é
muito perigoso. Vivemos em um mundo
corrupto, e temos um inimigo terrivelmente
mau e traiçoeiro. Sofremos provações,
tribulações, tentações, e enfrentamos todo
tipo de adversidades.

O mundo que nos cerca está perdido, achase espiritualmente faminto, e perece sob a
tirania satânica. Não podemos negar essa
realidade, nem fugir dela.

Ele está aguardando que

Contudo é uma situação temporária. A vida

seu povo se levante e se

terrena não passa de um pequeno lampejo,
de uma ínfima fração de tempo, em relação
à eternidade. E, no entanto, essa pequenina
fração de tempo é o ponto focal de Deus e
de toda a criação.
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Ele quer que recorramos à cruz, isto é, que

Nós precisamos recalibrar a nossa arma. A

oremos em nome de Jesus e apliquemos a

nossa arma precisa apontar para os

vitória por Ele conquistada no Calvário, a

principados, para as potestades, para os

todas as situações, no tempo e no espaço.

dominadores deste mundo tenebroso, para
as forças espirituais da maldade e deixar de

A própria vida, que vivemos, acha-se inserida

apontar para os nossos líderes, porque não

dentro da “Batalha Espiritual”. Travar essa

fazem o que queremos; deixar de apontar

guerra é abraçar a verdade e viver,

para os nossos irmãos, por causa de

diariamente, comprometido com Deus e

divergência de pensamentos ou por alguma

consciente do inimigo. É saber que Deus nos

atitude tomada. Porque, se não mudarmos o

delegou essa responsabilidade.

nosso alvo, Satanás continuará “correndo
solto” na Terra, sem oposição. E, com

Se nós não expulsarmos as forças das trevas,

certeza, a culpa é nossa, da Igreja, do povo

ninguém as expulsará. Se não repreendermos

de Deus.

o inimigo, ninguém o fará. Se não procurarmos
diminuir os males do mundo, eles continuarão

Nunca lute contra pessoas. Mesmo que você

a expandir-se.

vença, você perdeu. Você pode estar certo
no seu ponto de vista, mas não fira seu

A “Batalha Espiritual” não é apenas um

irmão. Se isso acontecer, abrimos brechas

aspecto da vida cristã; é toda ela. Abrange

para o inimigo atuar.

tudo que fazemos. Ser crente é ser um
soldado dessa Batalha. E ser um soldado da

Se não batalharmos contra os poderes das

Batalha Espiritual é ter uma vida vitoriosa,

trevas, lutaremos uns contra os outros.“Todos

coerente com a mensagem cristã; é ter Cristo

nós possuímos um forte senso de justiça e,

ao nosso lado.

por isso, nos revoltamos sempre que vemos
alguém cometer uma injustiça. E, se não

Ajustando a nossa arma

dirigirmos essa revolta para as regiões

Ef 6.12 “... porque a nossa luta não é contra o
sangue e a carne; e sim, contra os principados
e potestades, contra os dominadores deste

celestes, se não resistirmos ao inimigo e
orarmos para que a situação seja corrigida,
acabaremos brigando com pessoas”.

mundo tenebroso, contra as forças espirituais
do mal, nas regiões celestes”.
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“Se cremos, de fato, que o Espírito Santo

amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já

pode tocar o coração das pessoas e tem um

o Diabo posto no coração de Judas

raio de influência muito mais amplo que o

Iscariotes, filho de Simão, que traísse a

nosso, será que não deveríamos,

Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara

primeiramente, falar com Ele sobre todas as

às suas mãos, e que viera de Deus, e voltava

nossas preocupações, nossos interesses, sobre

para Deus, levantou-se da ceia, tirou a

tudo aquilo que chama nossa atenção?

vestimenta de cima e, tomando uma toalha,

Infelizmente, o que acontece, na maioria das

cingiu-se com ela. Depois, deitou água na

vezes, é que só buscamos a Deus depois que

bacia e passou a lavar os pés aos discípulos

todas as nossas tentativas fracassaram e já

e a enxugar-lhos com a toalha com que

magoamos muita gente. E o pior é que sempre

estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão

agimos, achando que estamos certos”.

Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas
os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que

Ninguém melhor do que o Espírito Santo sabe

eu faço, não o sabes agora; compreendê-lo-

cuidar dos nossos problemas.

ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás
os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te

Corrigir filhos, modificar nosso cônjuge,

lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro

ensinar nossos seguidores, representar nossos

lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas

líderes e etc. Ninguém melhor do que o

também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe

Espírito Santo. Agimos motivados pela ideia

Jesus: Quem já se banhou, não necessita de

de que somos capazes de cuidar do problema

lavar senão os pés; quanto ao mais, está

melhor do que Deus.

todo limpo. Ora, vós estais limpos, mas não
todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi

Deus ama os outros mais do que nós podemos

por isso que disse: Nem todos estais limpos”.

amá-los, e pode falar ao coração deles
melhor do que nós podemos falar. Se, de fato,
crêssemos nisso, estaríamos orando

A conversão é diária!
Quando abordamos este assunto, deveríamos

constantemente uns pelos outros.

usar, não algumas horas, mas a nossa vida
inteira para podermos compreender sobre

Lc 22.31-32 “Simão, Simão, eis que Satanás
vos reclamou para vos peneirar como trigo!

este tema tão importante na vida da Igreja
do Senhor Jesus.

Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não
desfaleça; tu, pois, quando te converteres,
fortalece os teus irmãos”.

Para podermos compreender esta matéria,
precisamos retroceder no tempo e procurar
conhecer a razão para a atuação do Império

Jo 13.1-11 “Ora, antes da Festa da Páscoa,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de
passar deste mundo para o Pai, tendo amado

das Trevas, ou o Reino de Satanás no mundo
atual. A Bíblia tem respostas para todas as
nossas dúvidas.

os seus que estavam no mundo,
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O quadro atual

Nem sempre foi assim. Deus conta uma
história, a história da sua criação, o relato
de como tudo isto começou.

O homem se encontra distante de Deus. Mas
Deus já enviou a sua salvação.
Hoje temos exatamente o quadro inicial.

Deus criou todas as coisas: a luz, a água, a
terra seca, as árvores, os vegetais, os

Dois mundos:

animais de todas as espécies, os répteis, as
estrelas, os planetas, enfim, todo o exército
dos céus; Deus também criou o homem, à
sua imagem e à sua semelhança.

O mundo espiritual
- O Bem e o Mal; a Luz e as Trevas; Cristo e
Satanás.
O mundo dos homens
- Homens distantes de Deus e guiados por

Deus também conta que, como Pai dos

Satanás.

espíritos, criou também os anjos. E nesta
narrativa, Ele descreve algo a respeito de

- Homens aproximados de Deus, através de
Jesus Cristo e guiados pelo Espírito Santo.

um anjo chamado Lúcifer. Deus afirma que
este anjo deixou-se levar pela soberba e
pelo desejo de se tornar igual a Deus.

Deus nos traz muitas informações com
relação ao Governo Satânico. O Reino de
Satanás se opõe ao Reino do Senhor Jesus

Deus não divide a sua glória!

Cristo. O Reino de Satanás é um exército
muito bem organizado e disposto a levar a

Deus julgou a Lúcifer e a todos os que se
aliançaram a ele, e os expulsou de sua

cabo as orientações do seu comandante
maior.

presença, lançando-os para a Terra. Lúcifer,
após a queda, tornou-se Satanás, Diabo, o
Sedutor, e cheio de inveja por ter Deus

Se o Reino das Trevas é super organizado,
Deus também espera que a sua Igreja, a sua

criado o homem à sua imagem e

família, a sua noiva, os seus filhos se

semelhança, e o ter colocado em comunhão
com Ele lançou-se contra a criação de Deus
e conseguiu induzir o primeiro casal a

apresentem como guerreiros, como soldados,
como homens e mulheres obedientes ao seu
comando.

desobedecer ao Senhor.
Esta guerra, de dimensão mundial, melhor
Da mesma forma, Deus os expulsou da sua
presença, mas não julgou o homem. Deus

dizendo, de dimensão universal, alcança até
as regiões celestiais, o mundo espiritual.

prometeu que salvaria o homem desta
situação.
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Ef 6.10-12 “Quanto ao mais, 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”.

Deus nos diz que estamos em guerra. Deus
nos diz que estamos em batalha. Deus nos
diz que estamos em luta. Como espirituais
que somos, a nossa luta não é contra o
homem, mas uma luta espiritual.

Precisamos do revestimento do Senhor, e
da força do seu poder.

Nossos inimigos: Principados, potestades,
dominadores deste mundo tenebroso e as
forças espirituais da maldade nas regiões
celestiais.

Deus nos diz, como crentes que somos, que
estamos envolvidos num conflito de tal
magnitude, que a mente humana não o
pode compreender de todo.

Satanás domina a raça humana, através
das estruturas, através da super
organização de seu Reino.
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Estes comandos atuam nas regiões

- Satanás tem um Reino muito bem

celestiais. É a hierarquia do inferno. É o

organizado.

Centro de Operações de Satanás, e se

- Existem vários níveis e áreas de autoridade.

encontra nos lugares celestiais.

- O quartel general está localizado nas

- Este conflito afeta todos os crentes.

regiões celestiais.

- Não somente aos líderes, mas a todos os
que creem.

Muitos crentes ficam assustados,

- Deus fala para não lutarmos contra o

assombrados com esta afirmação. A Bíblia

sangue e a carne.

declara assim, e a Bíblia é a Verdade.

- Deus nos orienta a lutarmos contra as
estruturas de Satanás.

Mt 12.22-28 “Então, lhe trouxeram um

- Satanás montou uma super estrutura

endemoninhado, cego e mudo; e ele o curou,

para dominar a raça humana.

passando o mudo a falar e a ver. E toda a
multidão se admirava e dizia: É este,

Todo combate tem regras, tem leis, tem

porventura, o Filho de Davi? Mas os fariseus,

normas. Mas a luta livre caracteriza-se

ouvindo isto, murmuravam: Este não expele

pelo pior combate, porque se pode usar

demônios senão pelo poder de Belzebu,

todas as partes do corpo. Esta luta, contra

maioral dos demônios. Jesus, porém,

Satanás e os seus anjos, pode ser

conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo

comparada a uma luta livre.

reino dividido contra si mesmo ficará deserto,
e toda cidade ou casa dividida contra si

SATANÁS

PRINCIPADOS

POTESTADES

DOMINADORES DESTE MUNDO TENEBROSO

FORÇAS ESPIRITUAIS DA MALDADE
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mesma não subsistirá. Se Satanás expele a

Há dois poderes: O Reino do Filho do seu

Satanás, dividido está contra si mesmo; como,

amor, o Reino da Luz, onde se encontra a

pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso

nossa herança; mas, também, existe o Império

demônios por Belzebu, por quem os expulsam

das Trevas, a Potestade de Satanás ou os

vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os

poderes das Trevas.

vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios

Potestade = Autoridade

pelo Espírito de Deus, certamente é chegado

Lembre-se: Satanás tem autoridade.

o reino de Deus sobre vós”.
Ele governa sobre um Reino conhecido e
A cura de um endemoninhado cego e mudo. O

reconhecido pela Bíblia.

Senhor Jesus fala claramente a respeito do

- Esta guerra entre estes dois Reinos é mortal.

Reino Satânico: “Todo reino dividido contra si

- O clímax desta guerra está acontecendo em

mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa

nossa geração, já que estamos vivendo os

dividida contra si mesma não subsistirá”.

últimos dias.

O Senhor Jesus diz claramente que Satanás

Voltando a Efésios 6.12, Paulo nos ensina que,

tem um Reino. E que houve um conflito entre o

como filhos de Deus, travamos uma batalha,

Reino de Deus, que é chegado, e o Reino de

uma guerra contra um Reino muito bem

Satanás, que estava implantado.

organizado, um exército composto por seres
espirituais rebeldes e malvados, e o Centro

A principal informação é esta: Existem dois

Operacional encontra-se situado nas regiões

Reinos, o de Deus e o de Satanás. Outra

celestiais. Se Satanás foi expulso do céu,

passagem, também, muito esclarecedora,

como pode ainda ocupar as regiões

encontra-se em Colossenses.

celestiais?

Cl 1.12-14 “... dando graças ao Pai, que vos
fez idôneos à parte que vos cabe da herança

Lembre-se: Satanás continua tendo acesso à

dos santos na luz. Ele nos libertou do império

presença de Deus.

das trevas e nos transportou para o reino do

11

Filho do seu amor, no qual temos a redenção,

Jó 1.6-7 “Num dia em que os filhos de Deus

a remissão dos pecados”.

vieram apresentar-se perante o Senhor, veio

AGOSTO

DE

2021

-

MINISTÉRIO

JESUS

CRISTO

É

A

PORTA

também Satanás entre eles. Então,

Lembre-se: Neste momento, ele está

perguntou o Senhor a Satanás: Donde vens?

acusando os crentes diante de Deus, de dia e

Satanás respondeu ao Senhor e disse: De

de noite.

rodear a terra e passear por ela”.
Ap 12.11-12 “Eles, pois, o venceram por causa
Jó 2.1-2 “Num dia em que os filhos de Deus

do sangue do Cordeiro e por causa da

vieram apresentar-se perante o Senhor, veio

palavra do testemunho que deram e, mesmo

também Satanás entre eles apresentar-se

em face da morte, não amaram a própria

perante o Senhor. Então, o Senhor disse a

vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que

Satanás: Donde vens? Respondeu Satanás ao

neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o

Senhor e disse: de rodear a terra e passear

Diabo desceu até vós, cheio de grande

por ela”.

cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta”.

Repare a pergunta do Senhor: Satanás de

Nesta passagem, Satanás continua tendo

onde vens? De rodear a Terra e passear por

acesso à presença de Deus, e ele usa este

ela, respondeu Satanás.

acesso para acusar os crentes diante de
Deus.

A impressão que temos, ao lermos esta

Existem vários céus

passagem, é que os anjos não se
aperceberam, ou não reconheceram a

Gn 1.1 “No princípio, criou Deus os céus e a

Satanás. Ele se transforma em anjo de luz,

terra”.

diz a Palavra do Senhor.
Reparem que a palavra céus encontra-se no

ª

2 Co 11.14 “E não é de admirar, porque o
próprio Satanás se transforma em anjo de
luz”.

plural.

ª

2 Cr 2.6 “No entanto, quem seria capaz de
lhe edificar a casa, visto que os céus e até os
céus dos céus o não podem conter? E quem

O único que poderia, naquele momento,
identificar a Satanás, era o Senhor. O Senhor

sou eu para lhe edificar a casa, senão para
queimar incenso perante ele?”

não expulsou a Satanás, mas fez uma
pergunta a ele: O que tu andas fazendo?

Aqui o rei Salomão fala do céu dos céus.

ª

2 Co 12.2-4 “Conheço um homem em Cristo
O Livro de Jó é o mais antigo Livro da Bíblia.
Já o Livro do Apocalipse é o mais recente.

que, há catorze anos, foi arrebatado até ao
terceiro céu (se no corpo ou fora do corpo,
não sei, Deus o sabe) e sei que o tal homem

Ap 12.10 “Então, ouvi grande voz do céu,
proclamando: Agora, veio a salvação, o
poder, o reino do nosso Deus e a autoridade
do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de
nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia
e de noite, diante do nosso Deus”.
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Para existir um terceiro céu, é necessário

Neste segundo céu, é que acontecem todas

existir um segundo e um primeiro.

as lutas para que a petição chegue e a

Ef 4.10 “Aquele que desceu é também o

resposta volte. O Reino de Satanás está

mesmo que subiu acima de todos os céus,

localizado exatamente aí.

para encher todas as coisas”. Fala da morte,
ressurreição e assunção de Jesus.

Acima de todos os céus
– Há um céu visível e natural, e que ao homem
é possível vê-lo. É o firmamento.
– Há o terceiro céu, onde fica o Trono de
Deus.
– Se há um primeiro e um terceiro, tem que
haver um segundo céu.

Por conclusão, o segundo céu fica entre o
primeiro e o terceiro. É um céu intermediário.
Fica entre os homens naturais e Deus. Creio

Dn 10.2-7 “Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei

que o Quartel General e todo o Centro de

durante três semanas. Manjar desejável não

Operações de Satanás encontram-se neste

comi, nem carne, nem vinho entraram na

segundo céu.

minha boca, nem me ungi com óleo algum,
até que passaram as três semanas inteiras.

Às vezes, não percebemos como é difícil se

No dia vinte e quatro do primeiro mês,

chegar a Deus com as nossas orações. As

estando eu à borda do grande rio Tigre,

nossas orações precisam atravessar este

levantei os olhos e olhei, e eis um homem

segundo céu. Da mesma forma que a

vestido de linho, cujos ombros estavam

resposta de Deus, também.

cingidos de ouro puro de Ufaz; o seu corpo
era como o berilo, o seu rosto, como

Muitos oram a oração perfeita, isto é: De

relâmpago, os seus olhos, como tochas de

acordo com a vontade de Deus, com fé que

fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam

Ele está ouvindo, e a resposta não chega ou

como bronze polido; e a voz das suas

demora a chegar. Nós vamos tentar explicar

palavras era como o estrondo de muita gente.

isto, também.

Só eu, Daniel, tive aquela visão; os homens
que estavam comigo nada viram; não

Lembre-se: Há uma batalha espiritual sendo

obstante, caiu sobre eles grande temor, e

travada, e que o Centro Operacional de

fugiram e se esconderam”.

Satanás está situado entre o céu visível e o
céu onde está o Trono de Deus.

Somente Daniel ficou para receber a resposta
à sua oração; todos os outros fugiram.
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Dn 10.12-13 “Então, me disse: Não temas,

Pelo jeito, se ele era a maior autoridade,

Daniel, porque, desde o primeiro dia em

abaixo de Satanás, naquele império, supõe-se

que aplicaste o coração a compreender e

que outras autoridades espirituais existiam.

a humilhar-te perante o teu Deus, foram

Deus enviou o Arcanjo Miguel para dar vitória

ouvidas as tuas palavras; e, por causa das

ao primeiro anjo, o mensageiro.

tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe
do reino da Pérsia me resistiu por vinte e

Dn 12.1 “Nesse tempo, se levantará Miguel, o

um dias; porém Miguel, um dos primeiros

grande príncipe, o defensor dos filhos do teu

príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive

povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca

vitória sobre os reis da Pérsia”.

houve, desde que houve nação até aquele
tempo; mas, naquele tempo, será salvo o teu

Quando nos humilhamos e aplicamos a

povo, todo aquele que for achado inscrito no

Palavra de Deus, a nossa oração consegue

livro”.

passar o segundo céu sem problemas, e
chega aos ouvidos do nosso Deus. E por

Da mesma forma que as nações têm príncipes

causa da petição, é que Deus enviou a

da parte de Satanás, mantendo a autoridade

resposta.

das trevas sobre elas, Israel tem o Arcanjo
Miguel como seu defensor. Miguel defende os

Lembre-se: Daniel não tinha esta

filhos do povo de Daniel, o povo de Israel.

informação, nem por isso desanimou.
Continuou orando, durante vinte e um dias.

Deus tem dado ao Arcanjo Miguel o cuidado e
a proteção de Israel. Daniel orava a Deus pelo

O que causou o atraso da resposta de

seu povo. E Deus havia enviado a resposta à

Deus a Daniel?

oração de Daniel. O anjo enviado por Deus

Os anjos de Satanás se opuseram à
resposta de Deus. Em alguma parte do
trajeto, entre o céu de Deus e a Terra, o
anjo de Deus teve que atravessar o Reino
de Satanás, nas regiões celestiais. Houve
uma peleja, para impedir que Daniel
recebesse a mensagem de Deus.

Dn 10.13 “Mas o príncipe do reino da Pérsia
me resistiu por vinte e um dias; porém
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio
para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os
reis da Pérsia”.

O comandante desta região foi tratado
pela Bíblia como sendo o Príncipe do Reino
da Pérsia, que era o maior governante
espiritual da Pérsia.
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com a resposta elucidativa, com relação

Repare bem que o anjo fala do que iria

ao futuro de Israel, deveria chegar até

acontecer:

Daniel com a resposta.

1 ) Ele voltaria e continuaria a luta contra o

º

Príncipe da Pérsia.

º

Quando houve a interceptação por parte

2 ) Só que, quando os anjos de Deus se

do Príncipe da Pérsia ao anjo mensageiro,

ausentassem, Satanás levantaria um outro

o Arcanjo Miguel veio para ajudá-lo, e

Príncipe. Neste caso, o da Grécia.

lutaram contra os anjos satânicos por vinte
e um dias.

Obs

:

O Arcanjo Miguel tem a responsabilidade

específica de proteger e velar pelos interesses
Repare bem que o representante satânico

do povo de Israel.

era um anjo conhecido como o Príncipe do
Reino da Pérsia, que tinha o comando

Aquele Príncipe foi abatido, porque impediu o

daquele Reino, e abaixo dele havia vários

propósito de Deus para com o seu povo.

governantes subalternos que tinham
autoridade sobre áreas específicas.

Lembre-se também que: Toda a batalha gira
ao redor do povo de Deus e dos propósitos de

Esses governantes, que tinham autoridade

Deus para com o seu povo.

dada pelo Príncipe da Pérsia, deveriam
governar sobre as cidades, sobre as

As orações de Daniel tiveram um efeito

religiões, sobre a política e sobre todas as

poderoso. Quando Daniel começou a orar na

atividades daquele reino.

Terra, sacudiu o céu inteiro, e afetou, tanto
aos Anjos de Deus, como, também, aos Anjos

Isto caracteriza uma organização muito

satânicos. Há poder na oração!

bem montada, muito bem estruturada, e
com muitos chefes e líderes, mas cujo

Deus tem uma missão para com o seu povo.

Centro de Operações encontra-se nas

Mas, nesta passagem, fica claro que os Anjos

Regiões Celestiais.

de Deus foram movidos pelas orações de
Daniel, e ao Senhor Deus fazer realizar a sua

Dn 10.20 “E ele disse: Sabes por que eu vim

vontade, para com o seu povo.

a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe
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pelejaram por Israel. Hoje, Deus levantou a

“Isto precisa acontecer na vida do crente”

sua Igreja para atuar no reino do espírito.
Lembre-se: Quando nos afastamos desta

O testemunho é o resultado da casa

região, Satanás levanta príncipes para nos

espiritual. O testemunho é o resultado de

atingir.

quem habita o interior.

A situação do homem

Lembre-se: É uma guerra que acontece com
todos os filhos de Deus!

Satanás alcançou grande vantagem sobre os
seres humanos. Satanás marcou

As armas e o campo desta
batalha

profundamente a nossa alma. Satanás
atingiu o nosso corpo com enfermidades.
Satanás fez com que o homem praticasse,

Vivemos no mundo natural, mas estamos

como um hábito normal aquilo que é

envolvidos em uma guerra, em uma batalha

abominável ao Senhor.

espiritual.

ª

2 Co 10.3-5 “Porque, embora andando na
Deus nos fez espírito, alma e corpo, e

carne, não militamos segundo a carne.

Satanás sabe disto. Sem Deus, o homem

Porque as armas da nossa milícia não são

tornou-se presa fácil das ações satânicas.

carnais; e, sim, poderosas em Deus, para
destruir fortalezas; anulando, nós, sofismas e

Quando o homem tem um encontro com o

toda altivez que se levante contra o

Senhor, recebe luz/vida em seu espírito.

conhecimento de Deus, e levando cativo todo

Passa a ter vida espiritual. Mas, como está

pensamento à obediência de Cristo, ...”.

a sua alma, o seu corpo, a sua mente, os
seus hábitos, o seu caminhar sobre esta

As armas usadas pela Igreja devem

Terra? O homem é uma casa espiritual.

corresponder ao tipo de batalha que estamos

Quando se converte, o seu corpo passa a

envolvidos. Se estou me preparando para o

ser o Templo do Espírito Santo.

vestibular, e o vestibular é uma guerra,
preparar-me-ei para esta guerra, estudando.

Mundo Exterior

Corpo

Alma

Espírito

Aflição e

Templo do

Residência da

Comunhão

Testemunho

Espírito Santo

mente e das

com Deus

emoções

Serviço
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Mas, com relação às coisas espirituais, as
armas têm que ser espirituais. O apóstolo
Paulo nos afirma que a nossa luta é contra
fortalezas.

A fortaleza do pré-conceito
Pré-conceito é uma opinião, é um conceito
concebido, nascido sem conhecimento.
Muitas pessoas dizem que o Evangelho é para
otário, é para idiota, é para quem está

Lembre-se: As armas que Deus nos deu são
poderosas para destruir, para demolir as
fortalezas.

desgostoso com a vida, é para quem está por
baixo, ou é para pobre e para pessoas sem
cultura.

Deus nos deu armadura para a
defesa e armas para o ataque
É muito importante compreendermos o local
onde está acontecendo a batalha. A batalha
acontece na mente do homem. É de suma
importância que você compreenda isto: O
campo de batalha é a mente, é a sua mente.

Quando não se conhece nada acerca de um
determinado assunto, a primeira coisa que se
pensa é que não é bom. O ser humano é
contra as mudanças. Em todos os aspectos:
(mudança de colégio para os filhos, mudança
de médico, mudança de dentista, mudança de
Igreja, mudança de liderança, mudança de
crença, mudança de time de futebol, é avesso
às novas metodologias).

Satanás luta desesperadamente com o
objetivo de escravizar a mente humana. Ele
constrói fortalezas na mente das pessoas, e é
nossa responsabilidade, como homens e

Podemos afirmar que o ser humano é contra
qualquer mudança:
- A ideia não é minha, por isso não concordo!

mulheres de Deus, usarmos as armas
espirituais, disponibilizadas por Deus, para
derribar estas fortalezas, livrando a mente de

- Eu já tenho a minha opinião, já tenho a
minha ideia formada a respeito disto!

homens e mulheres, levando-as cativa à
Pré-conceito é a decisão de antemão, sem

obediência de Cristo. Aleluia!

avaliação, sem provas;
As fortalezas têm como objetivo oferecer

É aquela frase: Nada vai me convencer.
Lembre-se: Somente as armas espirituais

resistência à verdade do Evangelho, à
Palavra de Deus, impedindo assim, que as

podem derribar estas fortalezas.

pessoas recebam a mensagem do Senhor
Jesus.
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As pessoas são guiadas e dominadas por préconceitos e ideias pré-concebidas, as quais
muitas vezes as levam à ruína.

A vitória da Igreja
A Palavra de Deus deve ser entendida,
compreendida. Pois, somente desta forma,
poderemos assegurar a vitória nesta peleja

Há muitos pré-conceitos que dominam as

espiritual.

mentes das pessoas: Crenças religiosas,
ideologias políticas, pré-conceitos raciais,
pré-conceito a determinadas pessoas

Cl 2.13-15 “E a vós outros, que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão

(antipatia).

da vossa carne, vos deu vida juntamente com
ele, perdoando todos os nossos delitos; tendo

Fortalezas do Diabo que precisam ser

cancelado o escrito de dívida, que era contra

derrubadas. Fanatismo, paixão desenfreada,
sem medida, entusiasmo cego, intolerância,
posso até dizer encantamentos. Todas estas
fortalezas precisam cair, em nome de Jesus.

ª

2 Co 4.4 “... nos quais o deus deste século

nós e que constava de ordenanças, o qual nos
era prejudicial; removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz; e, despojando os
principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz”.

cegou o entendimento dos incrédulos, para
que lhes não resplandeça a luz do evangelho
da glória de Cristo, o qual é a imagem de
Deus.”

Compreendendo o que Jesus fez
por nós, o seu povo
O Diabo lutará para que você não alcance

Entendimento sem luz, sem clareza, sem ver

este entendimento. Quando compreendemos a

claramente, é entendimento obscuro.

obra da cruz, o Diabo perde a batalha. Cristo
já venceu o Diabo e a todas as suas estruturas

Lembre-se: Deixe a luz do Evangelho entrar

malignas.

no seu entendimento.
Lembre-se sempre disto: Jesus Cristo já venceu
Fortaleza é algo que cega o entendimento

o Diabo por nós. Esta é a informação de Deus.

das pessoas, para que a luz o Evangelho da

Esta é a verdade espiritual. E não há outra.

Glória de Deus não lhes possa resplandecer.
Às pessoas com estas características, não

Através do derramamento do seu sangue e sua

adianta pregar, discutir, conversar e etc.

ressurreição, o Diabo foi derrotado, para

Quanto mais se discute, quanto mais se

sempre. Satanás nos culpa, nos acusa e nos

prega, mais a pessoa defende o seu ponto de

ameaça. Aliás, é a única arma que possui.

vista e mais se afunda no erro. A única
maneira é destruir a fortaleza é usar

Ap 12.10 “Então, ouvi grande voz do céu,

adequadamente o armamento de Deus.

proclamando: Agora, veio a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu
Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos
irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de
noite, diante do nosso Deus”.

18

AGOSTO

DE

2021

-

MINISTÉRIO

JESUS

CRISTO

É

A

PORTA

É acusação dia e noite. Satanás, o Diabo, é
o acusador de nossos irmãos. Satanás tem
acesso à presença de Deus para nos acusar.
Ele acusa os crentes. No Livro de Jó e, agora,
em Apocalipse. Mas, por que Satanás nos
acusa diante de nosso Deus? Ele nos faz
sentir culpados. E este sentimento não pode,
não deve ser encontrado em nós. Se este
sentimento for achado em nós, não
conseguiremos vencê-lo. A culpa nos traz
derrota. A chave da nossa vitória é a nossa
fé, que Jesus Cristo já nos justificou e
continua a nos justificar.

- O passado e o futuro, Deus supriu na cruz
do calvário. A provisão de Deus para o seu
povo é total, tanto para os pecados
passados, quanto para os do presente.

Os pecados do passado, Ele nos perdoou a
todos.
Cl 2.13 “E a vós outros, que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida
juntamente com ele, perdoando todos os
nossos delitos”

Devemos entender que todas as nossas
iniquidades passadas são perdoadas quando
colocamos nossa fé em Jesus, sem importar
quantidade, nem gravidade das ofensas.
Da mesma forma, Deus fez a provisão para a
caminhada da sua Igreja, aqui nesta Terra.
Cl 2.14 “... tendo cancelado o escrito de
dívida, que era contra nós e que constava de
ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na
cruz”.

Fomos justificados em Cristo Jesus. O escrito
da dívida refere-se à Lei de Moisés. Na cruz,
Jesus colocou um fim nisto. O fim da Lei é
Cristo.
.
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Antes de Jesus, o requisito era a Lei de

para provar nada. Ele ganhou esta vitória

Moisés, para que o homem fosse justificado

pela sua Igreja.

diante de Deus. Jesus Cristo removeu
inteiramente este requisito, pois cada vez que

O propósito desta vitória é que ela se

quebrávamos a menor Lei, éramos culpados

manifeste por meio de nós.

diante de Deus. Na cruz, Deus nos proveu a

2 Co 2.14 “Graças, porém, a Deus, que, em

maneira de sermos livres da culpabilidade, já

Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por

que, agora, é a nossa fé que nos é contada

meio de nós, manifesta, em todo lugar, a

por justiça. Fé sem obra é morta!

fragrância do seu conhecimento”.

Temos advogado junto ao Pai, façamos uso do

- Deus quer que exalemos esta vitória!

Advogado.

Devemos dar graças a Deus, pois, em todo o

- Somos justificados pela fé em Cristo Jesus

ª

2 Co 5.21 “Aquele que não conheceu pecado,

ª

momento e em todo o lugar, devemos
participar do triunfo de Cristo.

ele o fez pecado por nós; para que, nele,
fôssemos feitos justiça de Deus”.

Jesus foi assunto aos céus, e nos deixou
algumas ordens: A ordem de Jesus, após a

Nós somos justiça de Deus. Trata-se de um

ressurreição, é precedida daquilo que Ele

intercâmbio divino. Jesus foi feito pecado

conquistou: “Foi-me dada toda a autoridade

com nosso pecado, para que nós fôssemos

no céu e na Terra”.

feitos justos com a sua justiça.
Ele tomou de Satanás a autoridade e tomouDesde o momento que entendemos esta

a para si! A autoridade de Jesus foi

verdade, o Diabo não poderá fazer-nos sentir

concedida à Igreja. Hoje, a Igreja é que tem

culpados. Desta maneira, o Diabo perdeu a

que exercer esta autoridade.

sua principal arma contra nós. Jesus despojou
os principados e as potestades por meio da

Na realidade, Jesus quer que eu e você, nós, a

sua morte na cruz; removeu-lhes a principal

Sua Igreja, vá e dê a conhecer ao mundo

arma que tinha contra nós.

inteiro a vitória que Ele conquistou. E, desta
forma, cumprindo a comissão que o Senhor

Na realidade, Jesus não precisava provar

nos ordenou.

nada para ninguém. O que o Senhor fez, foi
por nós. Ele não necessitava desta vitória
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Mt 28.18-19 “Jesus, aproximando-se, falou-

nossos delitos; tendo cancelado o escrito de

lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada

dívida, que era contra nós e que constava de

no céu e na terra. Ide, portanto, fazei

ordenanças, o qual nos era prejudicial,

discípulos de todas as nações, batizando-os

removeu-o inteiramente, encravando-o na

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

cruz; e, despojando os principados e as

Santo”

potestades, publicamente os expôs ao
desprezo, triunfando deles na cruz”.

Em 1º lugar

- Jesus venceu a Satanás por Ele

mesmo.

Em 3º lugar

Mt 4.1-11 “A seguir, foi Jesus levado pelo

administremos esta vitória.

Espírito ao deserto, para ser tentado pelo

2 Co 2.14 “Graças, porém, a Deus, que, em

Diabo. E, depois de jejuar quarenta dias e

Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por

quarenta noites, teve fome. Então, o

meio de nós, manifesta, em todo lugar, a

tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és

fragrância do seu conhecimento”.

Filho de Deus, manda que estas pedras se

Lembre-se: Cristo nos tem permitido ter vitória

transformem em pães. Jesus, porém,

“sempre” e “em todo lugar”.

- Jesus quer que manifestemos e

ª

respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá
o homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Então, o Diabo o levou à
Cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo do
templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, atirate abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos
ordenará a teu respeito que te guardem; e
eles te susterão nas suas mãos, para não
tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe
Jesus: Também está escrito: Não tentarás o
Senhor teu Deus. Levou-o ainda o Diabo a um

Nossa armadura
Lembre-se: Jesus venceu Satanás por nós.
Satanás sabe disto. Nós, também, temos que
acreditar, ter fé, ligar esta verdade, esta
informação em nosso coração, pois o inimigo
ainda se encontra solto, operando, agindo,
influenciando a todos os homens. Mas aos
salvos, Jesus capacitou com a sua vitória. “A
vitória que vence o mundo, e o mundo jaz no
maligno, é a nossa fé na obra de Cristo Jesus”.

monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos
do mundo e a glória deles e lhe disse: Tudo
isto te darei se, prostrado, me adorares.
Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás,
porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus,
adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o
deixou o Diabo, e eis que vieram anjos e o
serviram”.

Em 2º lugar

Como representantes do Reino de Deus, aqui
na Terra, nos encontramos travando uma
guerra mortal contra um Reino Inimigo, super
organizado, regido por Satanás. É um Reino
povoado de espíritos malignos, que não
possuem carne e nem ossos, cujo Centro de
Operações se encontra nas Regiões Celestiais.

- Jesus Venceu a Satanás por

nós.

O campo de batalha, o campo de luta desta
guerra, é a mente dos seres humanos. Satanás

Cl 2.13-15 “E a vós outros, que estáveis

tem edificado fortalezas de pré-conceitos e

mortos pelas vossas transgressões e pela
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida

incredulidade na mente das pessoas, para
impedir que recebam a verdade do Evangelho.

juntamente com ele, perdoando todos os
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Temos que destruir, derribar estas fortalezas

Deus nos orienta a um revestimento.

e fazer com que estas vidas vão a Cristo

Revestimento é para proteger contra ações

Jesus.

externas. Por exemplo: Um edifício é revestido
de pastilhas para proteger o emboço e os

Para destruirmos estas fortalezas,
precisamos colocar em prática duas
verdades:
ª

1 ) Entender que o Senhor Jesus já venceu
Satanás, por nós, na cruz do Calvário, e que
precisamos demonstrar esta vitória e

tijolos da ação do tempo. O ser humano usa
roupas para proteger o seu corpo do meio
externo.

O revestimento que Deus nos orienta usar é
para nos proteger da ação externa do mundo
espiritual, da parte do Diabo. Paulo avisa que

administrá-la.
este revestimento não é para nos proteger da

ª

2 ) Temos que aprender a usar as armas que
Deus nos tem dado. As armas defensivas e as

ação do homem, mas do mundo espiritual.
Paulo nos diz, nos versículos 11 e 13, para nos
revestir e tomar toda a armadura de Deus. Não

armas ofensivas.

adianta algumas armas, alguns itens desta
A primeira verdade, já foi vista na primeira
parte desta apostila. A segunda verdade, a

armadura. Mas, toda a armadura de Deus deve
ser tomada para obtermos total proteção.

utilização das armas de Deus, estaremos
No versículo 13, Paulo nos dá mais

separando em duas categorias.

entendimento nesta guerra: “para que possais

As armas defensivas

resistir no dia mau e, depois de terdes vencido

Ef 6.10-17 “Quanto ao mais, sede fortalecidos

tudo, permanecer inabaláveis”. Vamos nos fixar

no Senhor e na força do seu poder. Revesti-

na expressão “no dia mau”. O apóstolo Paulo

vos de toda a armadura de Deus, para

fala que nós teremos que passar por dias

poderdes ficar firmes contra as ciladas do

maus. Nesses dias teremos que enfrentar as

Diabo; porque a nossa luta não é contra o

forças do mau, o exército do Diabo. Serão dias

sangue e a carne, e sim, contra os

em que teremos que colocar a nossa fé em

principados e potestades, contra os

ação, ao sermos atingidos por todo tipo de

dominadores deste mundo tenebroso, contra

problemas e oposições.

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,

O crente terá experiências

permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos
da couraça da justiça. Calçai os pés com a
preparação do evangelho da paz;
embraçando sempre o escudo da fé, com o
qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do Maligno. Tomai, também, o

de dias maus. Não é uma
opção, é uma certeza.
A Bíblia não falha.

capacete da salvação e a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus”
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Mt 7.24-27 “Todo aquele, pois, que ouve

Ao observarmos estes equipamentos do

estas minhas palavras e as pratica será

soldado romano, notamos a ausência de

comparado a um homem prudente que

proteção para as costas. O exército romano

edificou a sua casa sobre a rocha; e caiu a

lutava contra o inimigo organizado em fileiras,

chuva, transbordaram os rios, sopraram os

lado a lado. Cada um confiava naquele que

ventos e deram com ímpeto contra aquela

estava ao seu lado. A sua vida dependia,

casa, que não caiu, porque fora edificada

também, do soldado que lutava ao seu lado.

sobre a rocha. E todo aquele, que ouve
estas minhas palavras e não as pratica,

No exército de Deus não é diferente. Deus não

será comparado a um homem insensato

nos deu proteção para as costas. Isto quer

que edificou a sua casa sobre a areia; e

dizer que não devemos, nunca, dar as costas

caiu a chuva, transbordaram os rios,

para o inimigo. Outra verdade é que devemos

sopraram os ventos e deram com ímpeto

amar aquele que Deus colocou ao nosso lado

contra aquela casa, e ela desabou, sendo

para combater o inimigo.

grande a sua ruína.”
Lembre-se: Não há proteção para as costas.
A prova, a luta, o combate acontecerá.

Da cabeça aos pés, há proteção; mas nada há

Coloque em prática a carta que o apóstolo

protegendo as costas. Nunca dê as costas ao

Paulo escreveu aos Efésios, capítulo seis,

adversário.

versículos dez a dezessete.

Nós não podemos nos livrar do dia mau. O
que precisamos é estar preparados para o
dia mau; preparados para enfrentá-lo.

Lembre-se sempre disto: Revista-se de
toda armadura de Deus.
Paulo usa a imagem de um soldado
romano, e faz comparações a seis partes
do equipamento que ele levaria,
normalmente, em uma situação de
combate.

º

1 ) O cinto da Verdade

º

2 ) Couraça da Justiça

º

3 ) Preparação do Evangelho da Paz

º

4 ) O escudo da Fé

º

5 ) O capacete da Salvação

º

6 ) A espada do Espírito
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Em 1º Lugar:

A nossa confissão

Se dermos as costas ao Diabo, estaremos
dando a ele a oportunidade de nos ferir em
lugar totalmente desprotegido.
Lembre-se: Nunca se renda. Não importa a
situação.

Nunca dê a volta e diga: Já basta! Já não
posso suportar! Já não posso mais!
Afirme sempre: “Tudo posso naquele que me
fortalece”. Nunca desistirei! Nunca!
Fixe esta mensagem no seu coração: O Diabo
não perde oportunidades.

Em 2º Lugar:

A Unidade e a Fraternidade

No exército de Roma, os soldados lutavam
lado a lado, em pé, e em filas muito estreitas.
Lutando desta maneira, nunca teriam as
costas expostas ao inimigo. Cada soldado
conhecia quem estava a sua direita e a sua
esquerda. No caso de ataque às suas costas,
o da direita ou o da esquerda o defendia do
inimigo. Os crentes devem observar isto,
também.

Não podemos lutar contra o Reino Satânico,
isoladamente. Devemos nos submeter à
disciplina, à ordem dentro do Corpo de
Cristo, que é a Sua Igreja. Saber e conhecer
os nossos irmãos, que poderão estar à nossa
direita e à nossa esquerda, os integrantes do
exército de Cristo.

Ef 4.32; 5.1-2 “Antes, sede uns para com os
outros benignos, compassivos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus, em
Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de
Deus, como filhos amados; e andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou
a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a
Deus, em aroma suave”.

.
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Fp 2.1-4 “Se há, pois, alguma exortação em

estivermos sob ataque, saberemos quem

Cristo, alguma consolação de amor, alguma

estará ali para nos proteger as costas, pois,

comunhão do Espírito, se há entranhados

nós mesmos, não poderemos protegê-la.

afetos e misericórdias, completai a minha

Muitas vezes, a vida que nos protege as costas

alegria, de modo que penseis a mesma coisa,

é a mesma que nos fere. Muitas vezes, somos

tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,

feridos pelas costas por um irmão ou uma

tendo o mesmo sentimento. Nada façais por

irmã. Isto nunca nos deveria acontecer. Na sua

partidarismo ou vanglória, mas por humildade,

área de atuação no Corpo de Cristo, assuma o

considerando, cada um, os outros superiores a

compromisso de proteger as costas do seu

si mesmo. Não tenha cada um em vista o que

irmão. Amém!

é propriamente seu, senão, também, cada
qual, o que é dos outros”.

Como colocar isto em prática? Cada
participante de cada Departamento da Igreja

ª

1 Co 1.10 “Rogo-vos, irmãos, pelo nome de

deverá procurar os seus irmãos que fazem

nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a

parte do mesmo departamento e proclamar,

mesma coisa e que não haja entre vós

em alto e bom som, dizendo: Meu irmão (ou

divisões; antes, sejais inteiramente unidos, na

minha irmã) conte comigo ao seu lado, em

mesma disposição mental e no mesmo

nome de Jesus. Aleluia!

parecer”.
Você deverá sempre afirmar, através dos seus
É um exército, e fazemos parte desse

atos, que a sua vida está disponível para a

exército. Não podemos estar com as nossas

obra de Deus no MJCP, ao seu pastor.

costas desprovidas de irmãos.
Como? Se envolvendo com a obra. Sendo um

25

Lc 17.3-4 “Acautelai-vos. Se teu irmão pecar

mantenedor do MJCP. Participando de forma

contra ti, repreende-o; se ele se arrepender,

digna (cumprindo os horários, os ensaios,

perdoa-lhe. Se, por sete vezes no dia, pecar

amando os seus irmãos, disponibilizando-se

contra ti e, sete vezes, vier ter contigo,

sempre à sua liderança, honrando-os com a

dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe”.

sua vida).

É muito importante confiarmos nos demais

Amados, a vida cristã precisa ser ativa e

soldados, pois, desta maneira, quando

frutífera. Amém!
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O Cinto da Verdade
A primeira parte da armadura é o cinto da

A verdade deverá nos cingir como um
cinturão.

verdade. Devemos entender por que um
soldado romano necessitava ter um cinto
como parte de sua armadura. Recorde que,
naquela época, tanto homens como mulheres
usavam uma peça de roupa folgada que
chegava pelo menos até os joelhos. No caso
dos soldados romanos, eles vestiam uma

O crente não deve estar cingido com a
falsidade, ou com a hipocrisia; a nossa boca
deve falar sempre segundo os oráculos de
Deus. Os nossos atos, as nossas atitudes
devem ser geradas no Espírito Santo, sendo
transformadas no fruto do Espírito Santo. Não
devemos agradar a nós mesmos, mas, em

espécie de túnica. Quando um soldado
romano tinha que se mover vigorosamente,
como por exemplo, para lutar ou usar suas

primeiro lugar, agradar a Deus e, em segundo,
lugar agradar ao nosso irmão.

armas, tinha que prender este traje folgado,
porque, se não, as sobras o incomodavam e
impediam que usasse efetivamente as demais

Deus também nos diz que o nosso pensamento
deve ser ocupado daquilo que é verdadeiro,
respeitável, justo, puro, amável e bom.

partes da armadura.

A primeira coisa a fazer era ajustar bem o
cinto na cintura, de maneira que a túnica não
se movia livremente e não impedia seus

O cinto da verdade nos livra da linguagem
religiosa, nos afasta da insinceridade, da
hipocrisia, da falsidade e do engano.

movimentos. Isto era primordial, e a base de
Devemos cingir-nos com o cinto da verdade e

tudo o mais.

apertá-lo bem, eliminando todo desconforto
Por isso, é que o apóstolo Paulo menciona o
cinto, antes de falar de qualquer outra coisa.

dos apertos da mentira. Fazendo isto,
estaremos em condições de fazer as coisas
que Deus está exigindo que sejam feitas em

ª

nossas vidas e através delas.

1 Pe 1.13-14 “Por isso, cingindo o vosso
entendimento, sede sóbrios e esperai
inteiramente na graça que vos está sendo
trazida na revelação de Jesus Cristo. Como

da obra de Deus, pois estaremos seguros

filhos da obediência, não vos amoldeis às

de que nada cairá, pois a verdade

paixões que tínheis, anteriormente, na vossa
ignorância”
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A Couraça da Justiça

Fp 3.9 “... e ser achado nele, não tendo justiça

A couraça do soldado romano protege, antes
de tudo, um órgão vital do corpo humano: O
coração. A Bíblia ensina que o coração é de

própria, que procede de lei, senão a que é
mediante a fé em Cristo, a justiça que
procede de Deus, baseada na fé”

suma importância em nossa vida, como disse
Salomão em Provérbios, capítulo 4, versículo

Justiça mediante a fé!

23: “Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as

O apóstolo Paulo nos fala de dois tipos de
justiça.

fontes da vida”.

- A justiça própria, que é pela Lei.
- E a justiça de Deus, que é pela fé.

No fim das contas, o que encher o seu
coração determinará o curso de sua vida,
para bem ou para mal. É imprescindível que
protejamos nosso coração de todo tipo de
maldade. O apóstolo Paulo fala da couraça
da justiça como algo que protege nosso

É a justiça de Deus que protege o coração. Se
a couraça que estamos usando não for esta,
Satanás encontrará facilidade no acesso ao
seu coração, ferindo-o. Devemos vestir-nos de
uma couraça que não seja nossa própria

coração.

justiça, mas sim, a justiça de Deus.
Devemos saber qual o significado de “justiça”
Devemos deixar-nos convencer pelas

neste contexto.

ª

1 Ts 5.8 “Nós, porém, que somos do dia,
sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça
da fé e do amor e tomando como capacete a

Escrituras e aceitar, pela fé, que temos sido
feitos justiça de Deus. Esta é a única couraça
que poderá proteger devidamente nosso
coração e nossa vida.

esperança da salvação”;

Paulo descreve a couraça da justiça de outro
ângulo. Vemos a couraça da justiça como
uma couraça de fé e amor. Esta couraça tem

O apóstolo Paulo destaca bem o fato de que
este tipo de justiça vem somente pela fé.
Portanto, é uma couraça de fé e amor. Não
existe nenhuma outra maneira de obter este

de vir somente pela fé.

tipo de justiça.
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A fé não pode desfalecer em nossas vidas.

outra criatura poderá separar-nos do amor de

Você se lembra, quando Jesus advertiu a

Deus, que está em Cristo Jesus”.

Pedro, que este o trairia? Qual foi a oração
de Jesus?

Lc 22.31-32 “Simão, Simão, eis que Satanás
vos reclamou para vos peneirar como trigo!
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé

A Preparação do Evangelho
da Paz
Os sapatos que os soldados romanos usavam,
de um modo geral, eram sandálias fortes e
pesadas que se atavam com tiras de couro.

não desfaleça; tu, pois, quando te

Normalmente, estas tiras chegavam até a

converteres, fortalece os teus irmãos”.

metade da perna. Era uma parte muito

A couraça da justiça, a couraça de fé e
amor.

importante do equipamento do soldado,
porque lhe permitia marchar longas distâncias
em grande velocidade. Desta maneira, podia
mover-se de um lugar para outro com

Gl 5.6 “Porque, em Cristo Jesus, nem a
circuncisão, nem a incircuncisão têm valor

facilidade e, durante as batalhas, estava
disponível para ir, aonde quisesse seu

algum, mas a fé que atua pelo amor”.

comandante, no momento em que este o
requisitasse. Tenha a ideia viva de que os

O apóstolo Paulo fala de uma fé ativa,
atuante, pelo amor. “O amor é forte como a
morte”. “O amor cobre multidão de pecados”,

sapatos lhe facilitam o mover-se rapidamente
e o estar disponível a seu comandante.

“O amor sempre triunfa”.
Não podemos ser soldados descalços. A
O amor nos protege de todo mal, de todo
ressentimento, de toda falta de perdão, da
amargura, do desânimo e de toda falta de

preparação do Evangelho da paz nos faz
soldados de Cristo, indo de um lado a outro, à
disposição do nosso grande General. Não
podemos servir, sem estarmos preparados para

esperança.

pregar, para orar, para interceder, para servir
Proteja o seu coração com a couraça da
justiça, pois o Diabo quer corrompê-lo e

a Deus. Como crentes, precisamos ter um
entendimento claro do Evangelho, para sermos
instrumentos da justiça e não, da iniquidade.

arruinar a sua vida.

Sermos testemunhas do Senhor!
Lembre-se: “do coração procede todas as
coisas na vida”.

O amor tudo supera! Use a couraça da fé e
do amor.
Rm 8.38-39 “Porque eu estou bem certo de
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do
presente, nem do porvir, nem os poderes, nem
a altura, nem a profundidade, nem qualquer
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At 1.8 “... mas recebereis poder, ao descer

Candace, rainha dos etíopes, o qual era

sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas

superintendente de todo o seu tesouro, que viera

testemunhas, tanto em Jerusalém, como em

adorar em Jerusalém, estava de volta e,

toda a Judéia e Samaria, e até aos confins

assentado no seu carro, vinha lendo o profeta

da terra”.

Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: Aproximate desse carro e acompanha-

Repare bem que o Senhor nos chamou para
uma obra em toda a terra. A caminhada é
longa. Por isso, precisamos ajustar os nossos
sapatos, para que não nos provoquem

º

Correndo Filipe,

ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou:
Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu:
Como poderei entender, se alguém não me
explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se

desconfortos, atrasando a obra de Deus.

Muitos crentes dizem ser salvos e nascidos
de novo, porém são incapazes de relatar, de
forma inteligente, como foram salvos e como
outra pessoa pode, também, chegar a ser.

junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que
estava lendo era esta: Foi levado como ovelha
ao matadouro; e, como um cordeiro mudo
perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a
boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça;
quem lhe poderá descrever a geração? Porque

A preparação do Evangelho implica em

da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco

conhecer as Escrituras, e saber comunicar,

disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem

pregar a mensagem de Jesus com

se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de

inteligência e sabedoria. O Evangelho deve

algum outro? Então, Filipe explicou; e,

produzir paz (milagre) aos que creem.

começando por esta passagem da Escritura,
anunciou-lhe a Jesus”.

At 3.3-6 “Vendo ele a Pedro e João, que iam
entrar no templo, implorava que lhe dessem

A preparação do Evangelho da paz pode

uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente

também ser observada através do fruto do

com João, disse: Olha para nós. Ele os

Espírito Santo na vida do soldado de Cristo. Só

olhava atentamente, esperando receber
alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não
possuo nem prata nem ouro, mas o que

podemos transmitir o que temos. Só podemos
dar o que temos. A Bíblia diz que quem tem o
Filho tem a Vida, logo não podemos transmitir

tenho, isso te dou: em nome de Jesus Cristo,

somente a teoria, mas também a vivência.

o Nazareno, anda!”.

At 8.5-8,26-35 “Filipe, descendo à cidade de

Mt 7.28-29 “Quando Jesus acabou de proferir
estas palavras, estavam as multidões

Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As
multidões atendiam, unânimes, às coisas que
Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que
ele operava. Pois os espíritos imundos de

maravilhadas da sua doutrina; porque ele as
ensinava como quem tem autoridade e não como
os escribas”.

muitos possessos saíam gritando em alta voz;
e muitos paralíticos e coxos foram curados.

Mt 10.12-13 “Ao entrardes na casa, saudai-a; se,

E houve grande alegria naquela cidade. Um

com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a

anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:

vossa paz; se, porém, não o for, torne para vós

Dispõe-te e vai para o lado do Sul, no

outros a vossa paz”.

caminho que desce de Jerusalém a Gaza;
este se acha deserto. Ele se levantou e foi.
Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de
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- Deus quer que distribuamos paz.
Quando você entra em um lar, você tem paz
para distribuir? A preparação do Evangelho
da paz nos capacita para sermos usados, a
qualquer momento, pelo Senhor.

O Escudo da Fé
No grego do Novo Testamento, há duas
palavras diferentes para “escudo”. Uma se
refere a um pequeno escudo circular, cuja
forma é parecida a de uma cesta de vime
grande, redonda e plana. A outra palavra se
refere a um escudo largo e retangular, cujo
nome se deriva da palavra usada para porta,
já que tem mais ou menos a forma de uma
porta. É deste último tipo de escudo que o
apóstolo Paulo está falando sobre “o escudo
da fé”.

Um soldado romano, devidamente treinado,
sabia usar esse escudo, de um modo que os
dardos do inimigo não poderiam alcançar
nenhuma parte de seu corpo. O escudo o
protegia completamente. É deste tipo de fé
que fala Paulo, quando se refere à fé como
um escudo.

Quando estamos prontos, como soldados de
Cristo, e somos utilizados pelo Senhor contra
o Império das Trevas, por certo Satanás
tentará de todas as formas uma represália.
Pode ser em nossa vida, pode ser em nossa
família, pode ser entre os mais queridos e,
aí, se inclui até os animais de estimação,
pode ser em nossas finanças, não importa
onde for.

Que ele tentará, isto tentará.

É necessário ter um escudo grande, o
suficiente para cobrir todas estas coisas,
pelas quais Deus nos tem feito responsáveis.
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O Capacete da Salvação

Precisamos praticar a Palavra em sua
totalidade, para que Satanás não encontre
lugar em nós. Tiago nos diz que: “se não
praticarmos a Palavra que ouvimos, nós

Rm 8.37 “Em todas estas coisas, porém, somos
mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou”.

continuamos enganados”. Já o apóstolo
Paulo nos diz, em Efésios, que: “Não devemos
dar lugar ao Diabo”.

Que significa ser mais que vencedor? Significa
que não somente ganhamos a batalha, se não

Praticar nos dízimos, nas ofertas, na família,
no trabalho, na Igreja, no seu Ministério, com
os irmãos, se amando, cuidando do seu modo
de falar, do seu modo de agir, do seu modo
de sentir, fazendo tudo aquilo que Deus
determina para sermos bem-aventurados.

que, ao terminar a batalha, teremos mais do que
tínhamos, quando começamos. Assim, me têm
acontecido várias vezes. Quando falamos da
couraça, vemos que protege o coração. Agora,
veremos que o capacete protege a cabeça, e
que a cabeça representa a mente. De fato,
estamos falando de um capacete que protege

Fé sem obras é morta. Fé é a prática daquilo

nossa mente.

que acreditamos. Temos que praticar a
Palavra de Deus por inteiro, e não somente o

Anteriormente, vimos que a mente dos seres

que nos convém. O escudo é para cobrir

humanos é o campo de batalha aonde se trava

tudo, e não somente algumas áreas.

toda esta guerra espiritual. À vista disto, é
evidente que teremos que tomar muitas

A fé é mencionada duas vezes nesta lista de

precauções, a fim de proteger nossa mente.

Paulo:
- A couraça da Justiça (que é a couraça de
fé e amor).

Nós precisamos compreender que a salvação é
uma promessa e como promessa deve ser

- O escudo da fé.

guardada, deve ser protegida. O que Satanás

A palavra fé tem um significado um pouco

deseja é que você duvide da sua salvação. Ele
consegue muitas vitórias em vidas que estão

diferente nos dois casos:
- A couraça da fé é ter fé para crer que

desprotegidas em suas mentes.

somos a justiça de Deus.
- O Escudo da fé é ter fé para receber a
provisão e a proteção de Deus, tanto para
nós, quanto para todas as pessoas que Deus

A Palavra de Deus deve habitar ricamente em
nós. Não importa a posição, se Diácono, se Llíder
de Departamentos e Equipes, se Pastor, se
Missionário, Satanás tem alcançado vantagem

tem posto sob nossa proteção.

contra muitos servos de Deus. São servos de
Esta fé cobre tudo o que é nosso.

Deus, que experimentam a depressão, a frieza, o

Hb 11.1,6 “Ora, a fé é a certeza de coisas que

abatimento, o distanciamento das ordenanças

se esperam, a convicção de fatos que se não

do Senhor e a desconfiança na obra de Deus.

vêem. De fato, sem fé é impossível agradar a

Estes sintomas nas mentes dos crentes não

Deus, porquanto é necessário que aquele,

permitem a eficiência no serviço.

que se aproxima de Deus, creia que ele
existe e que se torna galardoador dos que o
buscam”.

31

AGOSTO

DE

2021

-

MINISTÉRIO

JESUS

CRISTO

É

A

PORTA

Lembre-se: Se for ferido na cabeça, já não

- A fé é o firme fundamento das coisas que se

pode usar o resto do seu equipamento.

esperam ...”.

Se for ferido na cabeça, todo o corpo fica

A fé é a verdade fundamental sobre a qual se

sem ação.

edifica a esperança. Quando temos a fé
verdadeira, também temos uma esperança

Is 61.3 “... e a pôr, sobre os que, em Sião,
estão de luto, uma coroa, em vez de cinza;
óleo de alegria, em vez de pranto; veste de
louvor, em vez de espírito angustiado; a fim
de que se chamem carvalhos de justiça,

verdadeira. Muitas pessoas têm fé naquilo que
vêem, mas não é assim que Deus diz.
Rm 8.24 “Porque, na esperança, fomos salvos.
Ora, esperança que se vê não é esperança; pois
o que alguém vê, como o espera?”.

plantados pelo Senhor para a sua glória”.

Muitos crentes se encontram desta forma,
Deus fala em sua Palavra: luto, pranto e
espírito angustiado, que estão em Sião.

Ef 2.12 “... naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos
às alianças da promessa, não tendo esperança e
sem Deus, no mundo”.

Lembre-se: Que estão em Sião, que estão no
A esperança é uma parte indispensável de nossa

monte de Deus, que estão na Igreja.

salvação. Sem esperança não há salvação.
Irmãos que foram atingidos na cabeça, na

Cl 1.27 “... aos quais Deus quis dar a conhecer

mente, no centro de controle do seu corpo.

qual seja a riqueza da glória deste mistério

Espíritos de angústia, de depressão, de

entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a

tristeza, de choro e de pranto, e tantos

esperança da glória”

outros, que se aproveitam para se instalarem
nas vidas, levando-as a acreditarem que já
não são mais salvas.

O verdadeiro mistério, o segredo do Evangelho
é: “Cristo em vós”. Se Cristo está em você, então
há esperança em você. Ter esperança é uma

Você precisa do capacete da salvação para

parte indispensável da vida cristã.

proteger a sua mente!

ª

1 Ts 5.8 “Nós, porém, que somos do dia,
sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça

Hb 6.17-20 “Por isso, Deus, quando quis mostrar
mais firmemente aos herdeiros da promessa a

da fé e do amor e tomando, como capacete,
imutabilidade do seu propósito, se interpôs com

a esperança da salvação”;
Lembre-se: “O que guarda a mente é a

juramento, para que, mediante duas coisas
imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,

esperança”.

forte alento tenhamos nós que já corremos para
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o refúgio, a fim de lançar mão da esperança
proposta; a qual temos por âncora da alma,
segura e firme e que penetra além do véu,
onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo-se tornado sumo sacerdote para
sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque”.

O crente precisa lembrar-se que existe um
descanso para a sua alma. Deus nos convida
a entrarmos neste descanso, que é Cristo
Jesus. Estamos neste mundo, onde
convivemos com as aflições, mas ancorados,
firmados nas promessas do Senhor.

Não importa o que passamos, a âncora onde
estamos firmados é mais poderosa do que
qualquer problema. Ao ter esperança,
estamos ancorados.

Hb 10.23 “Guardemos firme a confissão da
esperança, sem vacilar, pois quem fez a
promessa é fiel”.

Até, quando Deus relata a respeito da morte
dos seus santos, nos diz:

ª

1 Ts 4.13 “Não queremos, porém, irmão, que
sejais ignorantes com respeito aos que
dormem, para não vos entristecerdes como
os demais, que não têm esperança”.

- Até na morte o crente tem esperança! A
esperança na ressurreição, no Dia do
Arrebatamento da Igreja.

Use o capacete da salvação em todas as
ocasiões.
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Espada do Espírito
Esta arma serve tanto para a defesa, como
também para afugentar Satanás. Quando
usamos todas as partes da armadura,
conseguimos impedir que o Diabo nos fira,
mas não conseguimos tirá-lo de nossa
presença. A arma que pode fazer isto é a
Espada do Espírito, que é a Palavra de Deus.

A Espada do Espírito que é a Palavra de
Deus, é a arma usada pelo Espírito de Deus.
O Espírito Santo só atua com a Palavra de
Deus. O Espírito Santo tem compromisso com
a Palavra de Deus. Quando a Palavra de
Deus é adequadamente pronunciada pelo
homem, o Espírito Santo atua.

Hb 4.12 “Porque a palavra de Deus é viva, e
eficaz, e mais cortante do que qualquer
espada de dois gumes, e penetra até ao
ponto de dividir alma e espírito, juntas e
medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos do coração”.

A Palavra de Deus consegue penetrar onde
espada nenhuma penetra. Ela separa alma e
espírito, isto é, penetra na parte mais íntima
da personalidade humana. Ela penetra,
também, até as medulas, a parte mais oculta
do corpo.

Jesus fez uso da Espada como arma de
defesa e de ataque.

Mt 4.1-11 “A seguir, foi Jesus levado pelo
Espírito ao deserto, para ser tentado pelo
Diabo. E, depois de jejuar quarenta dias e
quarenta noites, teve fome. Então, o
tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és
Filho de Deus, manda que estas pedras se
transformem em pães. Jesus, porém,
respondeu: Está escrito: Não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus. Então, o Diabo o
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levou à Cidade Santa, colocou-o sobre o

Espada, isto é, que a tenhamos à mão. A

pináculo do templo e lhe disse: Se és Filho

Palavra de Deus precisa estar em nossa boca

de Deus, atira-te abaixo, porque está

e em nosso coração, esta Palavra da fé que

escrito: Aos seus anjos ordenará a teu

pregamos.

respeito que te guardem; e eles te susterão
nas suas mãos, para não tropeçares nalguma
pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está
escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou-o, ainda, o Diabo, a um monte muito

A Palavra, no papel, é muito importante para o
nosso estudo e crescimento, mas em nossos
lábios é arma poderosa contra o Diabo e seus
demônios.

alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e
a glória deles e lhe disse: Tudo isto te darei

Rm 10.8 “Porém, que se diz? A palavra está

se, prostrado, me adorares. Então, Jesus lhe
ordenou: Retira-te, Satanás, porque está
escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só
a ele darás culto. Com isto, o deixou o
Diabo, e eis que vieram anjos e o serviram”.

perto de ti, na tua boca e no teu coração; isto
é, a palavra da fé que pregamos”.

Nossa armadura
Lembre-se: Jesus venceu Satanás por nós.

Repare bem que Satanás fez uso desta

Satanás sabe disto. Nós, também, temos que

Palavra, mas de modo equivocado, de modo

acreditar, ter fé, ligar esta verdade, esta

distorcido. O Espírito Santo só se move,

informação em nosso coração, pois o inimigo

quando a Palavra é ministrada corretamente
e pelos vasos de Deus.

ainda se encontra solto, operando, agindo,
influenciando a todos os homens. Mas aos
salvos, Jesus capacitou com a sua vitória. “A

Satanás pronunciava a Palavra, sempre
colocando dúvida naquele que a ouvia. Mas,

vitória que vence o mundo, e o mundo jaz no
maligno, é a nossa fé na obra de Cristo Jesus”.

quando a Palavra é pregada pelos ungidos
do Senhor, ela trás fé.
Como representantes do Reino de Deus aqui
Jesus não se deixou contaminar por aquelas
palavras. Jesus rebateu usando as Escrituras,
corretamente. Por isso, devemos conhecer
corretamente as Escrituras, para podermos

na Terra, nos encontramos travando uma
guerra mortal contra um Reino Inimigo, super
organizado, regido por Satanás. É um Reino
povoado de espíritos malignos, que não
possuem carne e nem ossos, cujo Centro de

fazer uso dela no momento certo e

Operações se encontra nas Regiões

corretamente.

Celestiais.
Lembre-se: Jesus não respondeu ao Diabo
com teologia, nem com a denominação a

O campo de batalha, o campo de luta desta

que pertencia, nem de que pastor era

guerra é a mente dos seres humanos. Satanás

ovelha. Jesus falava que “está escrito”. O

tem edificado fortalezas de pré-conceitos e

perfeito uso da Espada do Espírito

incredulidade na mente das pessoas, para

afugentou o Diabo, após o 3

º

golpe.

impedir que recebam a verdade do Evangelho.
Temos que destruir, derribar estas fortalezas e

Cada um de nós necessita de sabedoria e fé

fazer com que estas vidas vão a Cristo Jesus.

para usar corretamente a Espada do
Espírito. É necessário que tomemos a
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Para destruirmos estas fortalezas,
precisamos colocar em prática duas
verdades:

ª

1 ) Entender que o Senhor Jesus já venceu
Satanás, por nós, na cruz do Calvário, e que
precisamos demonstrar esta vitória e
administrá-la.

ª

2 ) Temos que aprender a usar as armas que
Deus nos tem dado. As armas defensivas e as
armas ofensivas.

A primeira verdade já foi vista nas páginas
anteriores. A segunda verdade, a utilização
das armas de Deus, estaremos separando em
duas categorias.

As armas defensivas também, e se compõem
de:

º
2 º ) A Couraça da Justiça
3 º ) A Preparação do Evangelho
4 º ) O Escudo da Fé
5 º ) O Capacete da Salvação
6 º ) A Espada do Espírito
1 ) O Cinto da Verdade

da Paz

Vimos, também, que a armadura nos protege
em um confronto frontal. Para as nossas
costas, não existe uma proteção especial de
Deus. Quem protege as nossas costas são os
irmãos que Deus colocou ao nosso lado.
Precisamos estar em comunhão plena com os
nossos irmãos, para que não sejamos
atingidos pelo inimigo, através da vida de
nossos irmãos.

Precisamos vivenciar uma vida ativa, como
verdadeiro discípulo do Senhor, confessando
a nossa fé, isto é: Mantendo viva a nossa
confissão, e uma vida de Unidade e
Fraternidade para com os nossos irmãos.
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As Armas de Ataque

fortalezas do inimigo. Deus nos ordena, Deus

Já falamos da grande vitória que Cristo Jesus

nos obriga a derrubar as fortalezas do Diabo.

nos deu no Calvário. Também estudamos as
seis armas defensivas da armadura que Deus

Deus quer que tomemos a ofensiva. Ninguém

nos deu, que o apóstolo Paulo descreve em

vence se defendendo. Só vence quem ataca.

Efésios.

Só vence aquele que avança. Deus fala em
sua Palavra que não se compraz naquele que

Ef 6.14-17 “Estai, pois, firmes, cingindo-vos

retrocede.

com a verdade e vestindo-vos da couraça da
justiça. Calçai os pés com a preparação do

Enquanto a Igreja permanecer na defensiva o

evangelho da paz; embraçando sempre o

Reino de Satanás não será abalado. Nunca

escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do Maligno.

será vencido. Precisamos tomar uma posição
ofensiva contra as forças do inimigo.

Tomai também o capacete da salvação e a
espada do Espírito, que é a palavra de

Na primeira vez que o Senhor falou sobre a

Deus”;

sua Igreja, falou de uma Igreja vencedora.

O cinturão da verdade, a couraça da justiça,

Mt 16.18 “Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e

a preparação do Evangelho da paz, o
escudo da fé, o capacete da salvação e a

as portas do inferno não prevalecerão contra
ela”.

espada do Espírito.

Lembre-se: A espada não pode estender-se
além do comprimento do braço de uma

No grego, a palavra HADES, inferno, tem a raiz
significando “invisível”, que não se vê. Assim é

pessoa que a use, mas é uma arma tanto

o HADES, o inferno, é o Reino do Diabo,

defensiva como ofensiva, pois serve para

invisível.

afastar o Diabo.
O Império das Trevas é tão real e concreto
Lembre-se: Nesta lista que Paulo nos relata

como o mundo material em que vivemos. Aliás,

em Efésios, não aparece nenhuma arma que

ele é mais permanente e menos vulnerável do

nos capacite a destruir as fortalezas de

que o mundo material. Se uma bomba atômica

Satanás.

fosse lançada em nossa cidade, tudo seria
destruído – os prédios, os móveis, as ruas, os

ª

2 Co 10.4.5 “Porque as armas da nossa
milícia não são carnais, e sim, poderosas em
Deus, para destruir fortalezas, anulando, nós,
sofismas e toda altivez que se levante contra
o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo pensamento à obediência de Cristo,...”

Deus nos ordena, nos orienta a derrubar, a

automóveis, as árvores e os animais. Mas o
mundo invisível, de que fala a Bíblia, não seria
abalado, não sofreria um arranhão sequer. Ele
já existia antes do material, e continuará a
existir. Pedro já entendia isto.

ª

2 Pe 3.10-11 “Virá, entretanto, como ladrão, o
Dia do Senhor, no qual os céus passarão com

destruir as fortalezas do Diabo.

estrepitoso estrondo, e os elementos se
desfarão abrasados; também, a terra e as

Lembre-se: Deus nos armou com armas
poderosas e quer que destruamos as
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obras que nela existem serão atingidas. Visto

Vocês conhecem a história contada no Livro de

que todas essas coisas hão de ser assim

Josué, sobre a cidade de Ai?

desfeitas, deveis ser tais como os que vivem

Os moradores daquela cidade causaram grande

em santo procedimento e piedade, ...”.

mal a Israel. Mas, Josué, seguindo as orientações
de Deus, venceu e destruiu todos os habitantes

Precisamos dar mais atenção ao mundo
invisível. Acredito que todos nós, diariamente,
precisamos responder a duas perguntas:

ª

daquela cidade, matando o seu rei e colocando
o seu cadáver junto à porta da cidade,
simbolizando o fim daquela autoridade.

1 ) De que maneira meus atos, palavras e
atitudes podem interferir no mundo invisível,
hoje?

É desta forma que Deus exige que façamos com
os nossos inimigos. Derrote-os, em nome de

ª

2 ) De que maneira o mundo invisível está me
Jesus, e exponha publicamente o derrotado. Ele

afetando neste momento?

não tem mais autoridade sobre a sua vida.
- Precisamos acreditar na Bíblia, assim como

Amém?

acreditamos no que vemos.
Muito se tem ouvido dos crentes.
O Senhor diz que: “As portas do inferno não

Onde o Diabo vai acertar o próximo golpe?

prevalecerão contra a sua Igreja”.

Mas o Diabo é que deveria estar se

As fortalezas eram cercadas de muros, mas

perguntando.

havia portas que davam acesso ao seu
interior. A Igreja precisa atacar as portas.

Aonde a Igreja irá me atacar da próxima vez?

Junto às portas é que se reúnem as

Cl 2.15 “... e, despojando os principados e as

autoridades da cidade. Lembre-se que, para

potestades, publicamente os expôs ao desprezo,

entrar no céu, é preciso passar por Jesus. E

triunfando deles na cruz”.

Jesus é a Porta. Com relação ao inferno, é a
mesma coisa. Davi, quando derrotou Golias,
perseguiu os inimigos até as portas de Ecrom,
que era uma das cinco cidades dos Filisteus e
despojou todos os acampamentos do inimigo.

A Palavra diz que o Senhor tirou as armas do
Diabo, na cruz do Calvário. Os principados e
potestades foram despojados, mediante a obra
da cruz.

Cumpria-se a promessa do Senhor, através de
Davi.

Gn 24.60 “Abençoaram a Rebeca e lhe
disseram: És nossa irmã; sê tu a mãe de
milhares, e que a tua descendência possua a
porta dos seus inimigos”.

Lembre-se: Nós precisamos atacar as portas
do inferno. Foi Jesus quem ordenou.

A Igreja precisa tomar as fortalezas do Diabo,
derrubando as suas portas e atravessando os
seus limites, para libertar os cativos que lá se
encontram.
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- A vitória de Jesus na cruz, tornou-se nossa

nome de Jesus. Quando retornamos para o

vitória!

culto da noite, aquele senhor entrou na Igreja,

Jesus quer que anunciemos isto:

vindo diretamente em minha direção, chorando
copiosamente e glorificando o nome do Senhor

O Diabo perdeu! Jesus já venceu por nós!

ª

2 Co 2.14 “Graças, porém, a Deus, que, em
Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por

Jesus, pois sua filha ligou para ele, naquela
tarde, aquietando o seu coração. Louvado seja
o nome de Jesus.

meio de nós, manifesta, em todo lugar, a
fragrância do seu conhecimento”.

Tanto aqui na Terra, como também nos lugares
celestiais, não há limites. Jesus Cristo é o

- Precisamos dar esta notícia ao mundo!

Senhor!

- Precisamos levar este conhecimento ao
mundo!
At 12.1-6 “Por aquele tempo, mandou o rei
Herodes prender alguns da igreja para os

Ide por todo o mundo e pregai a toda
criatura. Em meu nome, realizarão a obra. Eis

maltratar, fazendo passar a fio de espada a
Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável

que vos dei autoridade para pisardes
serpentes e escorpiões, e nenhum dano vos

aos judeus, prosseguiu, prendendo também a
Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o

será causado.

feito prender, lançou-o no cárcere,
A autoridade precisa ser exercida. Se não

entregando-o a quatro escoltas de quatro

usarmos a autoridade de Jesus, ficará sem

soldados, cada uma, para o guardarem,

efeito. Precisamos tomar a ofensiva!

tencionando apresentá-lo ao povo depois da
Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no

A primeira arma ofensiva:
Oração

cárcere; mas havia oração incessante a Deus,
por parte da Igreja, a favor dele. Quando

Pense na oração como uma arma que não tem
limite para a sua ação. Não há barreira que

Herodes estava para apresentá-lo, naquela
mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados,
acorrentado com duas cadeias, e sentinelas, à

possa impedir o poder da oração.

porta, guardavam o cárcere”.
Certa ocasião, na Igreja que pastoreio em
Jacarepaguá, RJ, Brasil, durante o culto da

Tiago já havia sido assassinado. Pedro estava

manhã de um domingo, quase no seu

preso e com a sua sentença determinada. Preso

encerramento, entrou um senhor solicitando

com toda a segurança. Pelo texto, podemos

um pedido de oração muito especial. Sua

concluir que Pedro estava ligado a dois

filha havia ido para a Alemanha, já fazia

soldados, talvez por algemas. Era impossível um

alguns anos, e já fazia muito tempo que não

resgate. Mas a Igreja orava incessantemente.

enviava notícias. Não sabendo em que cidade,
bairro, rua e, muito

menos, o telefone de sua

filha, ele pediu que a Igreja orasse para que
ela pudesse entrar em comunicação com ele.
Assim fizemos. Levantamos uma oração, em

Muitas vezes, só despertamos para a oração
fervorosa, quando perdemos algo precioso ou a
ameaça ainda perdura. Tiago havia morrido e
Pedro condenado. A Igreja sofreu dois grandes
golpes. Isto motivou a Igreja a orar
fervorosamente.
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Não espere a perda. Ore antes!

A oração faz com que a Palavra de Deus, a
vontade de Deus seja levada a cabo. O
apóstolo Pedro acreditava no que o Senhor
Jesus lhe havia dito. Vamos ver:

Jo 21.18-19 “Em verdade, em verdade te digo
que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti
mesmo e andavas por onde querias; quando,
porém, fores velho, estenderás as mãos, e
outro te cingirá e te levará para onde não
queres. Disse isto para significar com que
gênero de morte Pedro havia de glorificar a
Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe:
Segue-me”.

Repare bem na afirmação de Jesus: “Quando
fores velho...”.
A oração funcionou como uma arma de
ataque. A oração penetrou os céus e fez Deus
mandar anjos para intervir a favor dos seus.

- É necessária a oração para que se cumpram
as promessas de Deus.

- As promessas não são um substituto da
oração, mas para nos estimular a orar mais.

- As promessas de Deus ganham vida, em nós,
através da oração.

As Escrituras dizem que os anjos são espíritos
que Deus envia para nos ajudar, porém, no
geral, não operam em nossa vida, até, que
tenhamos orado fervorosamente. Quando
oramos, Deus manda anjos, os quais vêm como
resposta à nossa oração. Não duvide que a
oração atravesse as regiões celestiais e faz
que Deus intervenha a nosso favor, de
maneira sobrenatural.
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A segunda arma ofensiva:
Louvor

Paulo e Silas, na prisão, louvavam a Deus,
expressando a total dependência do Senhor,

Louvor é um tipo de oração. É a Palavra de
Deus expressada através de cânticos e, em

e a prisão foi abalada e as correntes caíram, e as
portas se abriram.

muitas ocasiões, acompanhadas de
At 16.25-26 “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas

instrumentos musicais.

oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais
Para afastar o espírito maligno do rei Saul,

companheiros de prisão escutavam. De repente,
sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os

Davi tocava harpa, louvando ao Senhor.

alicerces da prisão; abriram-se todas as portas, e

Mas o que é louvor?

soltaram-se as cadeias de todos”.
- Louvor é a expressão dos filhos de Deus,
exaltando a força do seu Deus, com os seus

Sl 149.6-9 “Nos seus lábios, estejam os altos

lábios.

louvores de Deus; nas suas mãos, espada de dois
gumes, para exercer vingança entre as nações e

- Louvor é a expressão de dependência.

castigo sobre os povos; para meter os seus reis em
cadeias e os seus nobres, em grilhões de ferro;

Quando uma vida vive a dependência do
Senhor, esta vida expressa isto, em louvor e

para executar contra eles a sentença escrita, o que
será honra para todos os seus santos. Aleluia!”.

adoração.
Sl 8.2 “Da boca de pequeninos e crianças de
peito suscitaste força, por causa dos teus

Lembre-se: O louvor é acompanhado da espada de
dois gumes, que é a Palavra de Deus.

adversários, para fazeres emudecer o
inimigo e o vingador”.
Não adianta músicas e letras mundanas. Tem de ser
Deus faz calar os inimigos. Cada filho, cada
filha, deve demonstrar a total dependência
do seu Deus, como uma criança que ainda

louvor acompanhado da espada de dois gumes.
Somente desta forma acontecerá a prisão dos
poderosos das trevas. Deus estará honrando os
seus santos.

mama.

O louvor é a expressão de dependência.

Em combinação com a Palavra de Deus, o louvor
vem a ser um instrumento de juízo sobre os reis e os

Deus dá força ao seu povo para lutar contra

príncipes do Reino Satânico, invisível. Deus nos tem

o Reino de Satanás.

dado a autoridade de executar, neles, os juízos

Mt 21.15-16 “Mas, vendo os principais

decretados. Em outras palavras, através do uso

sacerdotes e os escribas as maravilhas que

desta arma, aplicamos o juízo revelado de Deus, e

Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana

este é um privilégio concedido a todos os crentes.

ao Filho de Davi, indignaram-se e
perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão
dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim; nunca
lestes: Da boca de pequeninos e crianças de
peito tiraste perfeito louvor?”.

ª

1 Co 6.2-3 “Ou não sabeis que os santos hão de
julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser
julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar
coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar
os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta

Jesus, operando milagres e as crianças,
louvando a Deus. É o perfeito louvor. É o

vida!”.

louvor que expressa a dependência.
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Mediante a Palavra de Deus e o louvor, Deus

vestidos de ornamentos sagrados, isto é, vestes

nos tem encomendado a autoridade para

espirituais, e marchando à frente do exército,

executar o juízo de Deus sobre anjos,

louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao

governantes, reis, povos e nações.

Senhor, porque a sua misericórdia dura para
sempre. Tendo eles começado a cantar, pôs, o

- Temos poder e autoridade, dadas por Deus,
para isto!

Senhor, emboscadas contra os filhos de Amom e
de Moabe, e os do monte Seir, que vieram lutar

Por isso, nós não devemos perder o louvor
congregacional. Pois no meio dos louvores do
seu povo, Deus habita. É neste momento, que
o Senhor lhe dará livramento. Livramento das

contra Judá, e foram desbaratados”. O Senhor
respondeu com vitória sobre os inimigos através
dos louvores. Todos os inimigos invisíveis foram
desbaratados.

enfermidades, das pressões espirituais, da
possessão, das perturbações, das doenças da
Lembre-se: Jesus é o Leão da Tribo de Judá!

alma.

Nós fazemos parte da mesma Tribo do Senhor
Jesus!

Você crê? Mas, é necessário expressar
dependência. Dependa do Senhor e Ele te
livrará. Coloque no seu coração o desejo de

O louvor não é simplesmente um recurso para

estar na Casa do Senhor, desde o início do

iniciarmos os cultos, de forma mais agradável.

culto a Ele.

Também, não é uma espécie de “aquecimento”
espiritual, nem um meio de se preencher um

Lembre-se: Quando nos reunimos, é para

momento de espera, e, menos ainda, uma mera

cultuar a Deus.

tradição evangélica.

º

2 Cr 20.20-22 “Pela manhã cedo, se
levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; ao

Louvar não é apenas praticar uma atividade

saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse:

como cantar e erguer os braços. Louvor a Deus

Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de

faz parte da nossa vida de adorador.

Jerusalém! Crede no Senhor, vosso Deus, e
estareis seguros; crede nos seus profetas e
prosperareis. Aconselhou-se com o povo e
ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos
de ornamentos sagrados e marchando à

Devemos louvar de todo o nosso coração, e não
de forma mecânica. Quando louvamos, como a
Bíblia diz que tem que ser, os inimigos são
desbaratados. As forças espirituais das trevas

frente do exército, louvassem a Deus, dizendo:
são atingidas e destruídas pelo agir do nosso

Rendei graças ao Senhor, porque a sua
misericórdia dura para sempre. Tendo eles

Deus.

começado a cantar e a dar louvores, pôs o
Senhor emboscadas contra os filhos de Amom
e de Moabe e os de monte Seir, que vieram

Louvar é um ato, um movimento, uma ação na
Batalha Espiritual.
- Você está passando por momentos difíceis?

contra Judá, e foram desbaratados”.

Louve ao Senhor!
Neste texto, encontramos uma narrativa sobre

- Você está alegre? Cante louvores! Aleluia!

o rei Josafá, que tinha pela frente um

- E, o Senhor estará colocando emboscada

poderoso inimigo. Mas, em vez de enviar

contra os teus inimigos.

contra ele soldados com lanças e espadas,
ele “ordenou cantores para o Senhor, que,
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A terceira arma ofensiva:
A Pregação
Trata-se da pregação da Palavra de Deus.
Contra Satanás, contra as portas do inferno
somente a Palavra de Deus. Não são filosofias,
argumentos humanos, ideologias políticas ou
uma teologia complexa. Simplesmente, pregue a
Palavra de Deus: Rm 10.17 “E, assim, a fé vem
pela pregação, e a pregação, pela Palavra de
Cristo”.

ª

1 Tm 4.1-4 “Ora, o Espírito afirma expressamente
que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da
fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a
ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que
falam mentiras e que têm cauterizada a própria
consciência, que proíbem o casamento e exigem
abstinência de alimentos que Deus criou para
serem recebidos, com ações de graças, pelos
fiéis e por quantos conhecem plenamente a
verdade; pois tudo que Deus criou é bom, e,
recebido com ações de graças, nada é
recusável, ...”.

Deus nos tem responsabilizado pela pregação
da sua Palavra. Ele é o Juiz. E cada um de nós
terá de responder ao Senhor pelas mensagens
que temos pregado.

A Palavra de Deus é poderosa para salvar. Ela
não volta vazia. Ela é como martelo que bate,
bate, até esmiuçar. Ela é como uma espada de
dois gumes. Ela penetra na vida do homem, por
isso Deus nos manda pregá-la, pois ela é eficaz.

Paulo sabia disto. Paulo orava e louvava dentro
daquela prisão. De repente, as cadeias caíram,
as portas se abriram, mas, ainda, não havia
salvação. A pregação é a arma para a salvação.
Paulo pregou e o carcereiro e toda a sua casa
foram alcançados com a salvação.

ª arma; Paulo usou a 2 ª
3 ª arma; Deus quer que

Paulo usou a 1
Paulo usou a

arma;

coloquemos, em prática, o que temos aprendido.
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At 16.25-32 “... por volta da meia-noite, Paulo

vida deve ser um testemunho vivo e poderoso

e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e

contra as portas do inferno. Através da nossa

os demais companheiros de prisão escutavam.

vida, do nosso testemunho, Deus espera muitas

De repente, sobreveio tamanho terremoto, que

almas.

sacudiu os alicerces da prisão; abriram-se
todas as portas, e soltaram-se as cadeias de
todos. O carcereiro despertou do sono e,

Pense nisto: Deus quer que você seja um
referencial.

vendo abertas as portas do cárcere, puxando
da espada, ia suicidar-se, supondo que os
presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em
alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos

O testemunho é uma parte fundamental da
estratégia de Jesus para alcançar todo o mundo,
com o Evangelho.

aqui estamos! Então, o carcereiro, tendo
pedido uma luz, entrou precipitadamente e,
trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas.

At 1.8 “... mas recebereis poder, ao descer sobre
vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda

Depois, trazendo-os para fora, disse:
Senhores, que devo fazer para que seja salvo?

a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”.

Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás
salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra

Para sermos testemunhas de Jesus, necessitamos
do poder sobrenatural do Espírito Santo de

de Deus e a todos os de sua casa”.

Deus. O nosso testemunho é sobrenatural, por
Pedro, antes de pregar a Palavra e três mil

isso necessitamos do Espírito Santo.

pessoas se converterem, orava com a Igreja.

Necessitamos ser aprovados e fortalecidos por

Pedro usou armas de ataque contra as portas

este poder sobrenatural, esse poder do Espírito

de Satanás.

Santo. Jesus não permitiu que a sua Igreja
testemunhasse sem a presença do Espírito

- Ore pelos seus, mas pregue a Palavra de
Deus.

Santo de Deus.

A quarta arma ofensiva:
O Testemunho
-

Santo, sem o revestimento de poder do Espírito

Outro aspecto muito importante, é que é
individual o testemunho. Ele disse: Sereis minhas
testemunhas! Não adianta só falar! Não adianta

Como tem sido o teu testemunho?

Vamos diferenciar entre o que é testemunho e

só entregar um folheto! O que adianta é uma

o que é pregação. Pregar é apresentar

vida de testemunho!

diretamente as verdades da Palavra de Deus,
enquanto que testificar quer dizer “ser

Lembre-se: Jesus foi assunto aos céus e estas

testemunha”. Testificar é falar de

foram as suas últimas palavras. Sereis minhas

experiências pessoais, relacionadas com a

testemunhas!

Palavra de Deus, que confirmam sua
veracidade.

Das quatro armas de ataque, a mais poderosa é
o testemunho. O testemunho do crente derruba

Eu não posso dizer que Jesus me libertou, se
ainda estou preso ao cigarro, à bebida, à

as portas do inferno, dando lugar à palavra e ao
sangue de Jesus.

droga, ao pecado, a práticas que são
condenadas pela Palavra de Deus. A nossa
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ª

Ap 12.7-11 “Houve peleja no céu. Miguel e os

1 Co 11.26 “Porque, todas as vezes que comerdes

seus anjos pelejaram contra o dragão. Também

este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte

pelejaram o dragão e seus anjos; todavia, não

do Senhor, até que ele venha”.

prevaleceram; nem mais se achou no céu o
lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a
antiga serpente, que se chama Diabo e

Sabemos que o cálice representa o sangue do
Senhor; assim que, ao tomar a ceia do Senhor,

Satanás, o sedutor de todo o mundo; sim, foi
atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos.
Então, ouvi grande voz do céu, proclamando:
Agora, veio a salvação, o poder, o reino do

estamos constantemente dando testemunho e
proclamando a morte e ressurreição de Jesus
Cristo.

nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois
foi expulso o acusador de nossos irmãos, o
mesmo que os acusa de dia e de noite, diante
do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por

Para que serve o sangue de Jesus? A Bíblia nos
revela quatro coisas muito importantes que Deus
nos provê, por meio do Sangue de Cristo.

causa do sangue do Cordeiro e por causa da
palavra do testemunho que deram e, mesmo

1º Lugar:

em face da morte, não amaram a própria

Ef 1.7 “... no qual temos a redenção, pelo seu

vida”.

sangue, a remissão dos pecados, segundo a

A redenção.

riqueza da sua graça, ...”.
O acusador dos irmãos é Satanás. Esta
Escritura fala de como ele será lançado de seu

2º Lugar :

reino, nos lugares celestiais. Depois, fala de

instante.

como vencerão os crentes.

1 Jo 1.7 “Se, porém, andarmos na luz, mantemos

O perdão, a purificação a todo

ª

comunhão uns com os outros, e o sangue de
Lembre-se: Trata-se de um conflito direto entre

Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.”

Satanás e os crentes.

A arma principal dos crentes é o testemunho. É
o seu testemunho que, no fim, derrubará todo o
reino de Satanás. O seu testemunho se
concentra em duas coisas: A Palavra de Deus e
o Sangue de Jesus. O testemunho libera o
poder que há na Palavra e no Sangue.

3º Lugar:

A justificação.

Rm 5.9 “Logo, muito mais agora, sendo
justificados pelo seu sangue, seremos por ele
salvos da ira”.

4º Lugar:

A santificação ou a separação para

Deus.
Hb 9.13-14 “Portanto, se o sangue de bodes e de

Devemos aplicar isto em nossas vidas.

touros e a cinza de uma novilha, aspergidos

Vencemos a Satanás, quando damos
testemunho do que a Palavra de Deus diz que

sobre os contaminados, os santificam, quanto à

o Sangue de Jesus faz por nós.

purificação da carne; muito mais o sangue de
Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se

- Como é importante testemunhar da Palavra e

ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa

do Sangue de Jesus.

consciência de obras mortas, para servirmos ao
Deus vivo!”.

Podemos dar testemunho da Palavra e do
Sangue no momento da ceia do Senhor: A ceia
do Senhor é um constante testemunho de
nossa fé na Palavra e no Sangue do Senhor.
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O que Deus tem provido, somente pode operar
plenamente em nossa vida, quando
testificamos pessoalmente dele. Devemos ter a
ousadia de expressar verbalmente nossas
convicções.

Que estas verdades estejam sempre nos
seus lábios e no seu coração:
1.Mediante o sangue de Cristo, sou redimido do
poder de Satanás.

2.Mediante o sangue de Cristo, todos os meus
pecados são perdoados. O Sangue de Cristo
me limpa de todo o pecado.

3.Mediante o sangue de Cristo, sou justificado,
quer dizer, feito justo, como nunca houvesse
pecado.

4.Mediante o sangue de Cristo, sou
santificado; agora sou santo e separado para
Deus. Já não estou no território de Satanás.

Medite em tudo o que nos provê o sangue de
Cristo: Redenção, perdão (que é a purificação
a todo instante), justificação e santificação.
Depois, reconheça que estas coisas se tornarão
uma realidade em sua vida quando você
testificar, pessoalmente, delas. Ao dar
testemunho, pessoalmente, destas coisas,
vencemos a Satanás por meio do sangue do
Cordeiro e da Palavra de nosso testemunho.

Para triunfar na batalha espiritual, devemos
tomar a ofensiva, a todo o momento, com as
armas que Deus nos deu. Não basta somente
nos defendermos e esperar que o Senhor nos
livre. Somos um exército de vencedores, e as
nações, (erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para a ceifa – Jo 4.35)
estão à espera de um povo que os ganhará
para o Senhor, através do Evangelho do Reino.
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A responsabilidade pela
edificação e manutenção dos
muros
Sl 122 “Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à Casa do Senhor. Pararam os nossos
pés junto às tuas portas, ó Jerusalém!

Estes muros têm o objetivo de proteger toda a
nossa vida e tudo quanto, possuímos. A nossa
família, a nossa Igreja e a nossa sociedade. Não
adianta você somente ser uma bênção. Você
deve ser uma bênção para a sua família, para a
sua Igreja e para o seu País.

Jerusalém, que estás construída como cidade
compacta, para onde sobem as tribos, as
tribos do Senhor, como convém a Israel, para
renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão

Deus exige que cresçamos na sua graça e no
seu conhecimento, para que, através deles,
possamos edificar os muros e mantê-los.

os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi.
Orai pela paz de Jerusalém! Sejam prósperos

Quando abrimos uma brecha no muro de

os que te amam. Reine paz dentro de teus

proteção, a nossa vida corre perigo, e a nossa

muros e prosperidade nos teus palácios. Por

salvação e a nossa comunhão com Deus são

amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja

atingidas. Porque o mal, as trevas, a

paz em ti! Por amor da Casa do Senhor, nosso

perversidade, a impureza receberam permissão

Deus, buscarei o teu bem”.

para penetrar e tocar naquela vida.

Sl 51.18 “Faze bem a Sião, segundo a tua boa
vontade; edifica os muros de Jerusalém”.

Você se lembra quando Israel deixou o Egito?
Ex 14.22 “Os filhos de Israel entraram pelo meio

- Reine paz dentro de teus muros.

do mar em seco; e as águas lhes foram qual

- Edifica os muros de Jerusalém.

muro à sua direita e à sua esquerda”.

Quando a Bíblia fala em reinar a paz, ela
expressa um sentido de continuidade. Reinar

- “As águas lhes foram qual muro a sua direita e
à sua esquerda.”

hoje e reinar amanhã. Por isso, a manutenção
se faz necessária.
Este mesmo muro, que protegia os remidos, foi o
Quando a Bíblia fala em edificar os muros de
Jerusalém, ela expressa o sentido de uma
edificação, de uma construção, que sofrerá

mesmo que matou os egípcios.
Ex 14.27-29 “Então, Moisés estendeu a mão
sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã,
retomou a sua força; os egípcios, ao fugirem,

uma posterior manutenção.

foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os
“Deus nos dá uma informação muito importante

egípcios no meio do mar. E, voltando as águas,

para a nossa caminhada nesta terra.” Edificar

cobriram os carros e os cavalarianos de todo o

e manter os muros!

exército de Faraó, que os haviam seguido no
mar; nem ainda um deles ficou. Mas, os filhos de

Os muros caracterizam-se como proteção,

Israel caminhavam a pé, enxutos, pelo meio do

como limite para a nossa liberdade. Como o

mar; e as águas lhes eram quais muros, à sua

local onde acaba a luz e começam as trevas,

direita e à sua esquerda”.

onde acaba a santidade e começa a
perversidade, onde acaba a pureza e começa
a sujeira. O apóstolo Pedro nos diz em sua

Lembre-se sempre disto: Os perversos serão
consumidos pelos muros.

segunda epístola, no capítulo dois, versículo
vinte e dois: “A porca lavada voltou a revolverse no lamaçal”.
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Is 26.1 “Naquele dia, se entoará este cântico

Eu sou um muro, e os meus seios, como as suas

na terra de Judá: Temos uma cidade forte;

torres; sendo eu assim, fui tida por digna da

Deus lhe põe a salvação por muros e

confiança do meu amado”.

baluartes”.
Lembre-se: Você precisa ser um muro. Só
- “A salvação foi posta por muros”.

assim, teremos a confiança do Senhor.

Lembre-se: A tua liberdade vai até o limite

Deus nos separou! Estamos neste mundo, mas

dos muros. Nunca ultrapasses os muros.

Deus exige de nós limites! Deus exige do seu

Ec 10.8 “Quem abre uma cova nela cairá, e

povo, testemunho! Deus exige do seu povo, um

quem rompe um muro, mordê-lo-á uma

comportamento irrepreensível!

cobra”.
- Há trevas no mundo, mas dentro dos muros
Deus fala: Quem rompe um muro, é picado

há luz!

por uma cobra.
Quando entramos em aliança com o Egito,
Deus nos deu estes muros para a nossa

com o mundo, com as trevas, os muros são

proteção, para a nossa salvação, para a

atingidos.

nossa alegria e para a nossa segurança.
Is 30.12-13 “Pelo que assim diz o Santo de
Deus nos vê, através de Jesus. Jesus é quem

Israel: Visto que rejeitais esta palavra, confiais

está junto de Deus. Ele é o sumo sacerdote.

na opressão e na perversidade e sobre isso vos

Deus nos deu os muros. Deus nos deu Jesus.

estribais, portanto, esta maldade vos será

Deus vê os muros. Tudo o que estiver dentro

como a brecha de um muro alto, que,

dos muros é guardado, é santo, é protegido, é

formando uma barriga, está prestes a cair, e

do Senhor.

cuja queda vem de repente, num momento”.

Ct 8.9-10 “Se ela for um muro, edificaremos

Nunca deixe crescer barriga no seu muro. Se o

sobre ele uma torre de prata; se for uma

teu muro tem barriga, a queda acontecerá de

porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro.

repente.
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Você se lembra quando Israel saiu do Egito?

Vamos ver alguns lembretes que nos ajudarão na

As águas eram como muros, à direita e à

edificação e na manutenção dos muros:

esquerda. E o caminho era seco, limpo e

1) Antes de tomarmos qualquer decisão, devemos

protegido.

orar.
Precisamos orar antes de tomar qualquer atitude,

Deus fala deste Caminho em toda a sua

mesmo nas situações em que iremos exercer

Palavra. Jesus é o Caminho. A Igreja é a

nossa autoridade de pastor, pai ou líder. Em

Igreja do Caminho. Os remidos andarão neste
Caminho. Deus nos deu um Caminho Santo,
um Caminho Perfeito, um Caminho Protegido.
Tudo o que necessitamos, está neste

minha função de pai, tenho a responsabilidade
de disciplinar e corrigir meus filhos, mas sempre
preciso orar, antes de tomar qualquer atitude.
Por vezes, no exercício da liderança, temos de

Caminho.
repreender alguém. Entretanto, antes de fazê-lo,
Sl 18.30 “O caminho de Deus é perfeito; a
palavra do Senhor é provada; ele é escudo

devemos orar, dando um tempo para que Deus
opere na situação. Não queremos dizer, porém,
que Deus terá de fazer tudo, e nós, nada; não é

para todos os que nele se refugiam”.

isso. O que quero dizer é que temos de orar,
Is 35.8-10 “E ali haverá bom caminho, caminho

deixando Deus operar primeiro, para que não

que se chamará o Caminho Santo; o imundo

haja o rompimento do relacionamento. O Senhor

não passará por ele, pois será somente para o

poderá agir diretamente no coração da pessoa

seu povo; quem quer que por ele caminhe,

implicada, ou, então, nos dará sabedoria para

não errará, nem mesmo o louco. Ali, não

sabermos como agir.

haverá leão; animal feroz não passará por
ele, nem se achará nele; mas os remidos

2) Resistir ao inimigo e assumir posição de

andarão por ele. Os resgatados do Senhor

autoridade sobre ele.

voltarão e virão a Sião com cânticos de

Nossos problemas não são as pessoas, mas, sim,

júbilo; alegria eterna coroará a sua cabeça;
gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a
tristeza e o gemido”.

os poderes das trevas que tiram proveito de
todas as situações, que procuram intensificar
conflitos, dificultar reconciliações e destruir
relacionamentos. Sempre que nos encontrarmos

Como na saída do Egito, há muros, à direita e
à esquerda, em nossa caminhada. Não se

diante de uma situação difícil, devemos assumir
uma posição firme contra o diabo e expressá-lo

desvie nem para a direita, nem para a
esquerda. É nesta estrada que receberemos
todas as bênçãos, todas as promessas, tudo o

verbalmente: “Satanás, eu te repreendo. Você
não irá controlar meu casamento, nem meus
filhos, nem meu pastor, nem esse meu irmão, em

que necessitamos.

o nome de JESUS”.
Quando queremos algo para nós, ou para a
nossa família, ou para a nossa Igreja, ou para

Lembre-se: Nós podemos embargar a atuação do

a nossa Pátria, não podemos buscar fora do

diabo, e impedir que ele prejudique a operação

Caminho. “Deus nos supriu com toda sorte de

de Deus na vida dos que nos cercam.

bênçãos”.
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3) Preservar o relacionamento com os irmãos,

permitissem entrar numa manada de porcos.

a todo custo.

Esse nome carrega, em si, o peso da vitória que

Pv 18.19 “O irmão ofendido resiste mais que

ele obteve na cruz e na ressurreição.

uma fortaleza; suas contendas são ferrolhos
dum castelo”.

5) Usar corretamente a Palavra de Deus.
Outro instrumento que utilizamos para exercitar

Quem lutar contra homens, não estará

autoridade é a Palavra de Deus. A Palavra de

levando a sério a batalha espiritual.

Deus não é somente um livro cheio de páginas

Permitindo rompimentos no relacionamento,
deixando que os problemas humanos criem
barreiras, assim não estaremos edificando o

impressas. Ela atua como uma espada. É afiada,
tem dois gumes, e opera eficazmente contra o
inimigo. Jesus citou a Palavra, várias vezes,

reino de Deus, nem combatendo o império
quando enfrentou Satanás no deserto. Nós,

de Satanás. Na verdade, estaremos

também, precisamos citar as Escrituras como

impedindo o avanço do reino de Deus e
contribuindo para o fortalecimento do reino

uma arma poderosa.

das Trevas.
Lembre-se: Só podemos fazer uso de uma arma,
Pv 6.16-19 ”Seis coisas o Senhor aborrece; e

se formos treinados para usá-la.

a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos,
língua mentirosa, mãos que derramam

6) Desejar o poder do Espírito Santo.

sangue inocente, coração que trama

O poder do Espírito Santo é um instrumento

projetos iníquos, pés que se apressam a

essencial para exercitarmos nossa autoridade.

correr para o mal, testemunha falsa que

At 1.8 “Mas recebereis poder (Dynamis), ao

profere mentiras e o que semeia contendas

descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis

entre irmãos”.

minhas testemunhas...”.

Este tipo de atitude abomina o nosso Deus.
Abominação é aquilo que provoca ira,

O dynamis é a capacitação necessária, para
pormos em prática a autoridade que possuímos.

aversão e juízo em nosso Deus. Deus é amor,
mas, também, é juízo. Deus é misericordioso,
mas no juízo não há misericórdia. Cuidado
com os relacionamentos entre irmãos.

Vamos comparar este poder ao poder de um
policial:
- Ele tem autoridade concedida pelo estado.

Precisamos reatar, enquanto estamos a
caminho. Aquele que não ama a seu irmão é

- Contudo, precisa usar a força física para
exercitar essa autoridade.

assassino. Amar é dar a vida. Amar é
doação.

Mt 12.28 “Se, porém, eu expulso os demônios
pelo Espírito de Deus...”.

4) Usar corretamente o nome de Jesus.
Precisamos entender bem o que se passa
entre as hostes demoníacas, quando

Se o Senhor Jesus expulsava pelo Espírito, nós,

pronunciamos o precioso e poderoso nome

também precisamos orar, “em todo tempo no

de Jesus. Não se trata de palavra mágica.

Espírito”, para podermos romper os poderes

Quem o emprega, tem de estar totalmente

demoníacos e expulsá-los.

submisso a ele. Esse nome representa o
próprio Jesus, que fez os demônios gritarem
apavorados, e suplicarem que lhes
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7) A confissão do poder do sangue de Jesus.
O sétimo lembrete é a confissão do poder que
há no sangue de Jesus. Quando citamos para
Satanás o poder que há no sangue de Jesus:
“Eles, pois, o venceram (o diabo) por causa do
sangue do Cordeiro” (Ap 12.11). Ao fazê-lo,
relembramos que o Diabo foi derrotado, quando
Jesus derramou seu precioso sangue na cruz,
para expiação de nossos pecados. Com isso, foi
revertido o sentido da maldição que caíra sobre
a humanidade e rompido o domínio, que ele (o
diabo) exercia sobre os homens. A menção do
sangue de Cristo parece ter um efeito decisivo
sobre o diabo. Ao mencioná-lo, estamos
aplicando, a cada situação, a derrota por ele
sofrida, fazendo-a operar no presente.

O sangue de Jesus é poderoso!

O Diabo sabe que Deus supriu a sua Igreja, os
seus remidos, mas ele não sossega, ele não pára
de nos atacar.

Vamos ver alguns tipos de ataques mais
frequentes de Satanás:

ª

2 Co 12.10 “Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, por amor de Cristo. Porque,
quando sou fraco, então, é que sou forte.”

1) Fraquezas
É o ataque do diabo contra o nosso corpo. Se
não entendermos isso, damos-lhe oportunidade
de afligir-nos, constantemente, no físico. Mas,
nem toda enfermidade provém do diabo. As
enfermidades, também, podem ser resultado da
negligência de certos cuidados com o corpo,
como, por exemplo, a alimentação inadequada,
a falta de exercícios físicos e, principalmente a
falta de repouso. E por último, Deus pode lançar
mão de enfermidades, para castigar fisicamente
alguém. Sempre que o faz, tal moléstia é um ato
de misericórdia, com o objetivo de provocar o
arrependimento e a restauração daquele filho.
Quando há o arrependimento, a cura é
imediata.
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Precisamos, em primeiro lugar, obedecer a

O objetivo de Satanás é lançar injúrias sobre a

Deus; em segundo lugar, cuidar do templo

Igreja do Senhor. Não use os seus lábios para

do Espírito Santo, que é o nosso corpo; e em

promover os boatos e calúnias que ouvimos. Não

último lugar, precisamos resistir aos ataques

ataque os seus irmãos, já bastam os ataques de

de Satanás, dizendo: “Satanás, eu me recuso

Satanás.

a aceitar esse ataque. Ordeno-lhe, em o
nome de Jesus, que vá embora”.

Guarde isto no seu coração: Já basta o ataque de
Satanás.

A grande dificuldade é discernir a origem.

3) As necessidades

Pergunte ao seu irmão:

Satanás, também, nos ataca, forjando

Como está a sua vida diante da Palavra de
necessidades; isto é, retendo aquilo de que

Deus?

necessitamos. Os poderes das trevas dificultam a
Como está a sua vida de comunhão com o

aquisição dos recursos necessários para levarmos
o Evangelho aos perdidos. É uma das principais

seu irmão?

estratégias que o inimigo utiliza para lançar
descrédito sobre Deus e sua fidelidade, e impedir

Como está a conservação do templo do

que sua obra avance. Muitos pastores e

Espírito Santo?

missionários lutam durante anos e anos com
- Se alguma das respostas foi positiva, a

problemas financeiros, e, por fim, acabam
desistindo do ministério. Mas temos de resistir ao

origem é diabólica.

inimigo, para que obtenhamos o dinheiro, os

2) As injúrias

prédios, os obreiros e tudo de que necessitamos

Outra forma, pela qual Satanás nos ataca,

para a realização da obra de Deus. Temos de

são as injúrias, tentativas satânicas de

resistir, e resistir até que ele desista. A única

denegrir nossa imagem. O mundo está

esperança de Satanás é que nós desistamos antes

constantemente observando a Igreja de

dele. Satanás só está esperando a sua

Jesus Cristo. E, sempre que o povo de Deus

desistência.

oferece motivo para condenação, ele lhe
aplica a injúria. Infelizmente, muitos crentes
com os seus pecados ou com suas

4) As perseguições
Outra forma de ataque satânico é a perseguição.

constantes suspeitas e difamações de outros
irmãos, ajudam o Diabo a afrontar a Igreja.

Ele procura impedir a pregação do Evangelho,
lançando perseguição aos pregadores. A história
da Igreja contém inúmeros relatos sobre prisão e

Os meios de comunicação têm a maior

morte de crentes, e sobre outros tipos de

presteza em divulgar nossos atos de
infidelidade, nossos escândalos e erros. O
mundo sempre tenta associar os crentes a

perseguição, com os quais o Diabo tenta impedir a
pregação do Evangelho de Jesus. Ele utiliza a

qualquer seita estranha, ou falso líder

perseguição, também, para desanimar os crentes,

religioso que apareça. Resistamos ao

e levá-los a desistir de perseverar com Deus.

inimigo; não participemos dos ataques que
ele aplica à Igreja para trazer-lhe injúrias.
Resista à tentação. Não dê lugar ao pecado
e nem ao Diabo.
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5) As angústias
Por último, os poderes das trevas podem levarnos a nos sentirmos angustiados. Eles fazem
cerco à nossa vida e ao nosso relacionamento

Conselho Pastoral
Agora, que recebemos estas informações a
respeito deste assunto, “Batalha Espiritual”, e
da utilização das armas de defesa e das

com outros, procurando persuadir-nos a
desanimar, em vez de permanecermos cheios

armas de ataque que foram disponibilizadas
pelo nosso Deus, precisaremos colocar em

de fé. Tenta levar-nos ao desespero, ao
pânico, na esperança de que desistamos.

prática em nossas lutas pessoais, familiares,
ministeriais e da Igreja em que nos

Exerce forte pressão sobre nós para que
abandonemos a vida cristã, larguemos tudo,

congregamos.

sintamo-nos esgotados, ou achemos que não
damos conta de viver ou de permanecer no

As informações aqui recebidas nos

serviço cristão.

capacitarão a calibrarmos as nossas armas
para a origem real do problema. Precisaremos

Lembre-se: “Nada poderá nos afastar do amor

ser perseverantes nestas metas para que o

de Deus, que está em Cristo Jesus.”

Diabo e seus demônios possam desistir dos

Lembre-se sempre: “Deus já nos deu armas

seus ataques.

poderosas contra o nosso inimigo. Eu preciso
colocar em uso estas armas”.

Aquele versículo tão conhecido que se
encontra em Tiago, capítulo um e versículo 22,

O Diabo só vence, quando nós permitimos. Não
permita que o Diabo vença em sua vida, em
seu ministério, em sua casa, em sua Igreja, em
suas finanças e em seu país.
É tempo de edificação de muros! É tempo de

diz: “Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra e
não somente ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos”. Deverá ser colocado em prática,
pois Jesus já venceu por nós!

manter os muros de pé!
Outro versículo também muito importante para
este momento é o que está registrado em

Glórias a Deus! Aleluia!

Oseias, capítulo quatro e versículo 6, na sua
parte inicial, que diz: “O meu povo está sendo
destruído, porque lhe falta o conhecimento”. O
conhecimento já nos foi dado a respeito deste
assunto tão difícil de ser pregado dos púlpitos
de nossas Igrejas. Cabe a cada um de nós
colocarmos em prática em nossas vidas para
que possamos experimentar as vitórias do
Senhor em todas as batalhas.
Nunca lute contra pessoas. Mesmo que você
vença, você perdeu.

Literatura consultada: Livro Batalha Espiritual
de Dean Sherman e A Guerra Espiritual de
Derek Prince.
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