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Epígrafe 
 
 

Porque não temos que lutar  contra a carne o sangue, mas sim contra os 
Principados e Potestades, contra os Príncipes das trevas deste mundo 
tenebroso..   

 
Efesios 6:12 
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Dedicatória 
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Apresentação 
 
Apresentamos aos nossos Lideres e Discípulos a primeira publicação de uma serie  
de estudos bíblicos que, em cada edição apresenta um dossiê temático que servirá 
para usarmos  nos MD4, nos NEFs e  também nos Cultos Doutrinários, que 
representa uma ferramenta poderosa que poderá sistematizar a fundamentação de 
nossos princípios doutrinários, além de nos propiciar um aprendizado para a 
edificação da Igreja. 
 
Armas de enfrentamento contra o Diabo, trata-se de uma serie de estudos bíblicos 
trimestral que analisa a luta nossa de cada dia contra as forcas antagônicas das 
trevas que tentam nos destruir e travar a obra de Deus.  Nesse estudo adquirimos 
habilidades espirituais para essa luta  e obtermos livramento, vitorias, além de  
aprendermos a ministrar libertação na vida de outras pessoas. São esboços de 
estudos bíblicos, construídos a partir de uma logica de conhecimento bíblico que 
despertam o interesse pela ministração da Palavra de Deus com o uso de uma 
hermenêutica criativa e inteligente, sabendo que a sabedoria vindo do alto completa 
a obra inspiradora. 
 
 
Estratégias Didáticas Pedagógicas 
Os estudos terão uma Introdução preparatória  de forma hermenêutica por seu 
autor,  que esclarecera a natureza de cada estudo, sua finalidade e os resultados que 
se espera para a vida espiritual de cada irmão. 
 
Os ministradores dos estudos devem apresentar talento e capacidade e habilidade na 
arte de ensinar, sabendo interpretar corretamento os argumentos bíblicos, usando 
uma linguagem clara, conscisa e esclarecedora afim de que haja aproveitamento no 
processo ensino-aprendizagem. 
 
Em cada estudo após a introdução apresentamos um esboço com o roteiro bíblico 
que facilitara a construção do assunto. As  aulas  terão  a duração de 50 minutos 
com a utilização da dinâmica de grupo, quando os participam  fazendo  colocações 
com perguntas, acréscimos no assunto com o conhecimento previo adquirido na 
vivencia da vida crista. 
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Ministração 01 -  Batalha Espiritual . 
Efésios 6:10-18 . 

 
Introdução 
O povo de Deus é um povo guerreiro, pois sendo Jeovah o nosso General, desde o 
início da história que fomos comissionados para compor o seu exército. E foi assim 
que aconteceu com o povo de Israel, que durante toda a sua história sempre foi 
orientado por Deus para vencer as nações adversárias. Quando falamos de guerra 
no mundo físico, as repercurssões são  geradas no reino espiritual, onde há guerra 
entre anjos e demônios, entre luz e trevas, entre  Deus e o Diabo. Essa guerra 
originalmente foi criado por Satanás, nas regiões celestes, de onde foi expulso por 
sua rebeldia contra Deus, e com isso, ele trouxe consigo miríades de anjos rebeldes, 
e que são inimigos declarados de Deus e de toda a sua criação.  Quem são os anjos 
maus? Em  II Pedro 2:4 ouvimos que,  
 

“porque se Deus não perdoou aos anjos que 
pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os 
entregou as cadeias da escuridão, ficando 
reservados para o juízo. 
 

A origem do Mal 
Lúcifer e os seus anjos demônios estão vivos e ativos, escolhendo a Terra como o 
seu alvo para tentar destruir as coisas de Deus, e de um modo específico a vida 
humana. É assim que encontramos em  I João 5:19 a declaração de que “ o mundo 
inteiro jaz no maligno”.  Em Apocalipse 12:12 lemos:  

“ Ai dos que habitam na terra e no mar,porque o 
Diabo desceu  a vós, e tem grande ira, sabendo que 
já tem pouco tempo”. 
 

Portanto, estamos em tempo de guerra espiritual. E é assim que o apóstolo Paulo 
considera em  Efésios 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 mundo 
tenebroso, contra as hostes espirituais  do mal  nas regiões celestes”.  Nessa 
escritura paulina, conseguimos identificar a  hierarquia do mal . Regiões Celestes  é 
um território espiritual onde se travam as grandes batalhas pela posse da terra e do 
homem. Satanás conseguiu organizar uma hierarquia organizacional treinada com 
uma missão específica, conforme o Senhor Jesus registrou em João 10:10, que o 
Diabo vem senão para, matar, roubar e destruir.  
 
 
A Organização Satânica 
Essa organização Satânica é constituído por  Principados, que são demônios  que 
dominam sobre determinadas regiões;  Potestades, constituído por demônios  que 
possuem poder de destruição em grandes proporções; Hostes, que são  legiões de 
demônios que incorporam no homem, nos animais, que perturbam as famílias, que 
causam opressão, e provocam  distúrbios sexuais, toxicomania, alcoolismo, e que 
estão nos inferninhos, terreiros de umbanda, candomblé, centros espíritas, que 
causam acidentes no trânsito etc.  Ao descrever as características do Diabo, a Bíblia 
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o descreve como “o enganador”, conforme registro em  Apocalipse 12:9 E foi 
precipitado o dragão a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana 
todo o mundo;  O tentador, procurando suas vítimas para induzi-las á prática do 
pecado; como o Pai da mentira;  como o deus deste século, que cega o 
entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça à luz do Evangelho;  
como  príncipe da potestade do ar, visto que há milhões de demônios que povoam a 
atmosfera da terra;  como o  devorador, figurado como o gafanhoto que destrói a 
economia, as finanças e os bens materiais;  como o  que arma cilada, visto que o 
inimigo age sempre traiçoeiramente;  O que brama como leão, procurando alguém 
para tragar;  como o opressor, que perturba a mente das pessoas provocando medo, 
insegurança, pânico, angústia, tristeza e desânimo;   O possuidor, cujo objetivo 
maior é de dominar as pessoas, até possui-las em seus corpos; como Astuto que 
arma ciladas, usando pessoas como adversárias. 

 
A ação territorial 
Convém salientar que, os demônios atuam em determinadas áreas territoriais, como 
estratégia para dominar a terra e seus habitantes.  Há muitos movimentos afro que 
se constituem em templos de Satanás, onde pessoas deliberadamente são possuídas, 
dominadas, e se dispõem ao serviço do mal, usados como verdadeiros cavalos do 
Diabo, praticando feitiçarias, dedicando oferendas em encruzilhadas e sacrifícios de 
animais e de vidas de pessoas inocentes, tais como os terreiros de macumba;  as 
mesas brancas;  as cachoeiras; nas encruzilhadas;  nos centros espíritas;  nos 
presídios,  onde predomina o ódio, a revolta e a própria morte;  nos cemitérios, 
onde se oferecem oferendas com uso de cadáveres;  nos motéis e casas de 
prostituição;  nas bocas de fumo, onde jovens e adolescentes são seviciados para se 
iniciarem na carreira das drogas e do crime;  nos locais em que são oferecidos 
oferendas;  nos inferninhos e nos bailes funcks. Como se sabe, a fúria do Diabo é 
tão feroz, que são capazes de dominar uma nação inteira, como o Haiti, tão 
devastado pela guerrilha; como a África, paraíso dos demônios, tão devastado pelas 
doenças e pela miséria. 
 
As implicações na vida humana 
Vale salientar que, muitos demônios são conhecidos pelo nome e que define 
determinadas funções maléficas e influências que exercem na vida das pessoas, tais 
como os espíritos de enfermidade que escravizam as pessoas até a morte; espíritos 
imundos, muitos deles expulsos por Jesus, que levam os incautos a miséria, à 
perturbação mental, e à promiscuidade sexual, ao alcoolismo e outras drogas; 
Alguns deles são conhecidos como Pomba Gíria, Maria Mulambo, Maria Padilha. 
Espíritos de morte, que provocam acidentes, incêndios em edifícios e na natureza;  
Tranca Rua, que provoca acidentes de trânsito, principalmente nas encruzilhadas. 
 
As heranças malditas 
Há uma coisa que precisa ser dita neste estudo, são acerca das Maldições  
Satânicas, que deixam um rastro de prejuízos e destruição na vida das pessoas, das 
famílias, de instituições, e até de uma geração inteira. Um pai ou uma mãe que 
serviu a Satanás no espiritismo, no Candomblé ou qualquer outro movimento Afro,  
pode criar oportunidades afim de que esses demônios acompanhem seus familiares 
até a 4a geração, provocando entre seus familiares as conhecidas “maldições 
hereditárias”, com espíritos imundos de enfermidades, de prostituição, de 
alcoolismo, de dependência de drogas, de perturbações neurológicas e psiquiátricas, 
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de miséria, pobreza, fracassos profissional, fracassos na vida conjugal e amorosa, 
além de muita confusão e infelicidades. Muitas vezes, Satanás se acha no direito de 
entrar em nossas vidas quando damos brechas, quando praticamos coisas que 
desagradam a Deus, abrindo portas de entrada para as ações do Diabo na vida do 
homem, como as  consultas a cartomantes, a quiromantes, a gurus e pais de santos;  
como visitas a terreiros  de umbanda, candomblé e centros espíritas; como a prática 
de despachos em encruzilhadas; como práticas sexuais desviantes, tais como a 
prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, a prática do adultério, a 
masturbação, a prática do aborto, a infidelidade, o namoro em motéis, e tantos 
outros  desvios da conduta, como a prática da mentira, da corrupção, da fraude, do 
roubo, do vício, que deram a Satanás a legalidade para trazer maldições ao nosso 
viver. 
 
 A Bíblia nos assegura em 
  

I João 3:8 Aquele que pratica o pecado 
procede do Diabo, porque o Diabo vive 
pecando desde o início. 
 

As armas de nossa defesa 
A Palavra de Deus nos orienta em adotarmos medidas preventivas para nos libertar 
os das garras do Diabo, como o registro de  I Pedro 5:8 “ Sede sóbrios e vigilantes, 
o vosso adversário o Diabo anda em derredor como um leão que urge, procurando 
alguém para devorar”.  Em I João 3:8b, podemos ler que Jesus Cristo se manifestou 
para destruir as obras do Diabo;  E isso é reiterado em Tito 2:14, onde diz que “o 
qual a si  mesmo se deu por nós afim de nos remir de toda a obra do maligno. Jesus 
mesmo, durante o seu ministério terreno, declarou em João 12:31, dizendo que,  
“chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe das trevas será 
expulso”. Escrevendo em no capítulo 6 do livro de Efésios, o Apóstolo Paulo nos 
dá alguns indicativos como estratégias de guerra contra Satanás. No verso 10, o 
apóstolo fala  “ Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder” , e assim 
entendemos que nossa única arma para derrotar o império do mal e de toda astúcia 
do Diabo contra a nossa vida, reside na força daquele que já venceu o nosso 
inimigo e que nos deu poder a autoridade contra toda a influência do mal, em O 
Nome de Jesus. No verso 11 ele diz: “revesti-vos de toda a armadura de Deus para 
estar firmes contra as astutas ciladas do Diabo”.  E em II Cor. 10:4 Paulo declara 
que 
 

 “as armas da nossa milícia não 
são carnais, mas poderosíssimas 
em Deus para destruir fortalezas. 

 
Acerca dessas armas, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo descreve a Couraça 
da justiça, como um instrumental para viver em santidade, praticando as coisas 
justas entre Deus e os homens;  Os  Calçados com a preparação do evangelho da 
paz, para  pisarmos em serpentes e escorpiões, e quando passarmos pelas águas e 
pelo  fogo, não sucumbiremos e nem nos emergiremos; o apóstolo fala do  Escudo 
da fé, como uma arma poderosa para nos livrar das setas e das tentações 
demoníacas; do capacete da salvação, protegendo nossas mentes dos  maus 
pensamentos, da angústia, do medo, e de toda opressão do inimigo; no verso 17, o 
apóstolo Paulo nos apresenta a  Espada do Espírito, que é a arma representada pela 
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palavra de Deus, a ser proferida em nossos lábios, nos momentos dos ataques, das 
afrontas e das investidas do Diabo contra nossas vidas; e no verso 18, nos é 
mencionada uma das armas mais poderosas e  práticas para vencermos os 
demônios, que é a  Oração de súplica no Espírito. Nessa perspectiva, a oração é 
nosso elo de constante e permanente comunhão com Deus, para recebermos toda a 
orientação para nos defendermos do inimigo e preservamos a nossa vida de 
santidade.   
 
A vitória em O Nome de Jesus 
Jesus é a nossa única arma para destruir as fortalezas do Diabo.  Jesus tem o poder  
Poder sobre a morte e o inferno.  Apocalipse 1:18 Eu sou Aquele que vive. Estive 
morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte 
e do inferno . Jesus tem autoridade   no céu e na terra, conforme o relato de Mateus 
28:18 Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é o herdeiro de todas 
as coisas.  Hebreus 1:1-5 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas 
maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem 
constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele é o 
esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as 
coisas pela Palavra do seu poder, depois de Ter feito a purificação dos pecados, 
assentou-se a direita da majestade nas alturas  tendo se tornado tão superior aos 
anjos, quanto herdou o mais excelente Nome do que eles. O nome de Jesus está 
acima de todos os nomes.  Filipenses 2:9-11 Pelo que também Deus o exaltou 
sobremaneira e lhe deu o Nome que está acima de todo o nome, para que ao Nome 
de Jesus se dobre todo o joelho de seres nos céus e na terra e debaixo da terra, e 
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.  Jesus 
tem o seu poder no Nome adquirido na batalha:  Colossenses 2:15 E despojando os 
principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na 
cruz do calvário. O nome de Jesus é   apoiado na Deidade Divina: Hebreus 1:4-5 
Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente Nome do 
que eles. Pois a qual dos anjos disse: Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. É o Nome 
que é a única fonte de Salvação para a humanidade:  Atos 4:12 E não há salvação 
em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos 
salvos.  Nome que é a nossa arma poderosíssima contra os nossos adversários.  
Efésios 1:17-23 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da  glória vos 
conceda o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele, 
iluminados os olhos do vosso coração para sabermos qual é a esperança nos santos, 
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia 
da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, quando o ressuscitou dentre os 
mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo 
principado e potestade e poder e domínio. E de todo nome que se possa referir, não 
só no presente século mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de 
seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, o qual é o seu 
corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nome para ser 
usado no combate:  Marcos 16:17,18 Estes sinais hão de acompanhar aqueles que 
crêem. Em MEU NOME expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em 
serpentes, e se alguma oisa mortífera beberem, não vos fará mal, e se impulserem 
as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. Para usar esse Nome contra o 
Diabo, é necessário que você O aceite e O declare como o seu Senhor e Salvador, 
convertendo-se à Ele. Sendo fiel e obediente a Ele, de modo que você diga como 
disse o Apóstolo Paulo: “Vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim!”. 
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Ministração 2 - Como  deter Satanás! 
 
Introdução . 
Como vimos no estudo anterior, a ação do Diabo é avassaladora neste planeta, e 
desde o início da nossa história no Jardim do Éden, que Satanás e seus anjos 
trabalham para destruir a criação de Deus, e sua fúria infernal não dá trégua aos 
seres humanos. Lúcifer e os seus anjos demônios estão vivos e ativos no Planeta 
Terra, e o Senhor Jesus nos alertou acerca disso em João 10:10, quando disse que o 
Diabo vem para matar, roubar e destruir.   Com o mesmo aviso de prevenção, o 
Apóstolo João  registrou em sua Primeira Epístola, no capítulo 5, verso 19, onde 
afirma que “ o mundo inteiro jaz no malígno”. Portanto, desde o início da história 
que está declarado uma guerra no reino espiritual, e não há como o homem 
permanecer neutro nesse estado de luta entre o bem e o mal, entre anjos da luz e 
anjos das trevas, entre Deus e o Diabo, entre o destino final para o homem que é  o 
céu ou o  inferno. Vale salientar nesse estudo que, se há algo que dá legalidade e 
argumentos para o Diabo investir contra nossas vidas, é a prática do pecado. O 
pecado é uma invenção Diabólica que significa rebelião contra Deus. Pela prática 
do pecado, o homem está totalmente isolado de Deus, porque Deus é justo e santo, 
e não tolera o pecado. Em  I João 3:4  vimos que, todo  aquele que comete pecado 
transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E ainda em I João 5:7 se diz 
que “toda injustiça é pecado”.  Precisamos entender que o pecado é congênito, ou 
seja, qualquer pessoa ao nascer herda esse mal, por causa de sua origem na queda 
do homem no início da criação. Está escrito em  I João 3:8 que, todo aquele que 
pratica o pecado procede do Diabo, porque o Diabo vive pecando desde o início.    
O Apóstolo Paulo nos afirma isso em Romanos 3:23 que,  “ todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus.” Também está escrito em   I João 1:8 “ Se 
dissermos que não cometemos pecados somos mentirosos” ;  E o Profeta Isaias no 
passado já nos declarava isso em seu Livro, no capítulo 64, verso 6,  “ Em pecado, 
todos nós somos como o imundo... e em Isaias 53:6 Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas... 
 

O que é mais complicado é o fato de que, o homem pecador, que não 
se arrependeu e nem pediu perdão à Deus, tem consigo muitas maldições de origem 
Satânica, pois o Diabo é o pai do pecado, pois peca desde a fundação do mundo. 
Podemos ver pelas escrituras uma série de maldições relacionadas com a prática 
pecaminosa, como em   Genesis 3:19  “ Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até 
que tornes a terra, pois dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás”.  O pecado 
separa o homem de Deus – Genesis 3:9 Mas chamou o Senhor Deus ao homem e 
lhe perguntou: onde estás ? Isaias 59:2.  O pecado gera a morte – Romanos 5:12 
Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte  
passou a todos os homens, porque todos pecaram.  Romanos 6:23 Pois o salário do 
pecado é a morte. A alma que pecar essa morrerá.  O pecado mutila a 
personalidade.  O pecado tira a beleza da vida .  O pecado rouba a paz – Salmos 42: 
5 Porque estás abatida oh minhälma?  Porque te perturbas dentro de mim? O 
pecado cega – II Corintios 4:4 Porque o Diabo cegou o entendimento dos 
incrédulos para que não vejam a glória que há em Cristo Jesus, o qual é a imagem 
de Deus.  O pecado escraviza – João 8:34 Todo aquele que comete pecado é 
escravo do pecado.  
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Prevenção do crente contra os ataques diabólicos  
 I Pedro 5:8 Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário o Diabo anda em derredor como 
um leão que urge, procurando alguém para devorar. Efésios 6:11 Revesti-vos de toda a 
armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do Diabo. 
 
Portas de entrada para as ações do Diabo na vida do homem  
As  portas de entrada com consultas a cartomantes, quiromantes, gurus e pais de 
santos; visitas a terreiros  de umbanda, candomblé e centros espíritas; despachos em 
encruzilhadas; portas de entrada em desvios sexuais – prostituição, 
homossexualismo, adultérios; portas de entradas através de palavras de maldição. 
 
Jesus Cristo veio para libertar o homem e destruir as obras do 

Diabo . 
• I João 3:8b – Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do 

Diabo; 
• Tito 2:14 O qual a si  mesmo se deu por nós afim de nos remir de toda a obra do 

malígno; 
• João 12:31 Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe das 

trevas será expulso. 
• Ilustração: pessoas que faze pactos diabólicos; que fecham seus corpos contra a 

morte; pessoas que oferecem despachos e dão oferendas a entidades. 
 

Deus levantou o remédio para o pecado 
João 3:14 Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma 

importa que o Filho do homem seja levantado; 
João 3:16,17  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho 

unigenito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Deus enviou o seu filho para que o mundo fosse salvo por Ele. 

João 3:18 Quem Nele crê não é julgado. 
Tito 2:14 O qual a si mesmo se deu por nós, afim de nos remir de todo o pecado. 
João 15:13 Ninguem tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus 

amigos; 
Isaias 53:4 Verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados. 
I Pedro 2:24 ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados para que mortos para 

o pecado pudéssemos viver para a justiça. 

O  perdão para os nossos pecados . 

A necessidade da confissão – I João 1:9  
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda a injustiça. 
A certeza do perdão  
Salmos 103:3  Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. 
O significado do sangue de Jesus  
 Efésios 1:7 Nele temos a redenção pelo Seu sangue, e a remissão dos nossos 
peados, segundo as riquezas de sua graça. 

Qual deve ser a nossa atitude quando pecarmos? 
I João 2:1 Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, 
temos um advogado para om o Pai, Jesus Cristo, o Justo. 
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O domínio sobre o pecado 
Romanos 8:1 Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. 
Jesus. 
Romanos 6:14 Pois o pecado não mais terá domínio sobre vós, porquanto estás 
debaixo da graça, e não debaixo da lei. 
 

Como posso deter Satanás ? 
Em Lucas 10:19, Jesus nos deu toda autoridade para determos e destruirmos suas obras. 
Podemos dete-lo amarrando suas forças das trevas (Marcos 3:27, e Lucas 11:21-22). 
Prender as forças demoníacas é um ensino de Jesus. Ele nos ensinou que quando um 
valente guarda a sua casa, se faz necessário que um mais valente venha e o amarre para 
que sua casa seja saqueada (Lucas 11:21-22). Satanáz se acha valente, mas há um povo 
autorizado a pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno (Lucas 10:19). Nós 
somos esse povo com autoridade para manietar, prender e amarrar o diabo. Quando 
alguém está preso, por mais que queira reagir, ele não tem como o fazer.  Posso deter  
satanás usando a autoridade dada por Deus. A Bíblia diz que Deus nos dá o cetro de 
autoridade. Domine o inimigo. Não seja dominado por ele. (Lucas 10:17-19). Também 
posso deter satanáz, fechando todas as brechas. As brechas representam os pecados 
cometidos que dão legalidade afim de que o diabo crie argumentos para atormentar 
nossas vidas. Podemos conferir que as principais brechas é o medo (I João 4:18); a falta 
de fé, quando colocamos em suspeita o caráter de Deus (I João 5:10).  Precisamos 
entender que nossos principais adversários são: o mundo, a carne e o diabo. O mundo 
representa a hostilidade criada pelas pessoas contra nossas vidas, além das dificuldades 
para nos adaptarmos a ele, em face do clima, da cultura, dos costumes, das distâncias, 
da sobrevivência e da violência que impera na face da terra. A carne representa nossas 
limitações físicas, as doenças, as dores, as aflições mentais e o nosso próprio instinto 
carnal que possui uma tendência natural para desagradar a Deus. E o diabo que atua no 
mundo e que tenta a nossa mente para dominar nossa carne, para cometermos pecados 
que nos afastam de Deus. 

 
Como guerrear contra Satanás ? 

 Precisamos entender que, o diabo é um adversário que já foi vencido na cruz pelo 
poder remidor de Jesus Cristo. No entanto, Satanás continua agindo na face da terra, 
porque ele ainda não foi preso no abismo, e enquanto vivermos estaremos em luta para 
amarrarmos as forças do mal. Jesus concedeu essa autoridade à sua Igreja, e para isso 
nos capacitou com todo o armamento espiritual. A Palavra de Deus nos assegura que, 
nossas armas não são carnais, mas poderíssimas em Deus para destruir fortalezas (II 
Corintios 10:7). Posso vencer o diabo pelo poder do sangue de Jesus (Apocalipse 
12:11); pelo poder de O Nome de Jesus (Marcos 16:17); revestindo-me de toda a 
armadura de Deus (Efésios 6:10-18); e fechando as brechas do mêdo, da insegurança e 
da incredulidade (I João 4:4). 

 
Como vencer Satanás? 

Saiba quem você é, em Cristo Jesus. Em Romanos 8:37 a palavra de Deus nos assegura 
que somos mais do que vencedores, por Aquele que nos amou. Maior é o Senhor Jesus 
que vive em mim, do que o diabo que vive no mundo. A autoridade do Espírito Santo 
que está na minha vida, me dá autoridade sobre principados e potestades do mal (Lucas 
10:19).   Conheça o plano de salvação em Cristo Jesus; Não baixe a guarda. Mantenha-
se vigilante o tempo todo, não dando brecha para o dar legalidade aos demônios;  
Retenha a confissão da esperança. Deus é fiel para cumprir suas promessas em sua vida 
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(Habacuque 10:23);  Feche as portas do pecado em sua vida. Anule todos os 
argumentos e a condenação do inimigo contra a sua vida. Não dê lugar ao Diabo (Tiago 
4:27). 

 
Como posso conservar a minha vitória? . 

Confesse o poder da Palavra de Deus em sua vida, retendo a confissão de fé e de 
esperança. Filipenses 4:13 Posso todas as coisas Naquele que me fortalece; Romanos 
8:37 Em todas as coisas sou mais do que vencedor; Filipenses 4:19 Minhas 
necessidades são supridas segundo as riquezas de Cristo Jesus; Isaias 53:5 Pelas 
pisaduras de Jesus eu fui sarado. 
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Lição 3 
Anulando as  maldições . 

Genesis 2:7 
 

Introdução 
Do ponto de vista cientifico, as maldições são inatas, e correspondem a nossa 
herança genética ou biológicas que determinam nossos traços físicos, emocionais, 
temperamentais e cognitivos, . Essa herança influencia enormemente nossa 
personalidade. Esse potencial herdado corresponde a transmissão dos gens oriundos 
dos nossos pais e de seus ancestrais, se estendendo ate a nossa quarta geração.  Do 
quer herdamos biologicamente representam um potencial positivo e negativo como 
os aspectos físicos do peso, da altura, da cor de nossa pele, dos traços fisionômicos, 
do nível de inteligência, e dos traços temperamentais que corresponde ao estilo e a 
qualidade de vida. 
 
1. Quando Deus criou o homem, foi nos concedido uma unção de 

vida abundante . 
• Genesis 2:7 formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas 

narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma  vivente. 
• Vida abundante significa: 

• herdar os atributos da imagem e semelhança de Deus; 
• herdar os frutos do Espírito Santo de amor, paz, bondade, mansidão, 

domínio próprio.. 
• herdar do Espírito de Deus o poder e autoridade para uma vida 

vitoriosa. 
 
2. Mas infelizmente, o Diabo corrompeu o espírito do homem, 

roubando a sua unção herdada de Deus, trazendo-lhe maldição, 
destruição, perturbação e morte. 
• João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir. 

 
2.1. Com a queda do homem, muitas maldições recaíram sobre 

a vida humana .A maldição feminina da dor  
Genesis 3:16a/ multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, e em 
dor darás a luz a teus filhos; 
 

2.2. A maldição feminina da submissão ao homem . 
 Genesis 3:16b  O teu desejo será para o teu marido, e ele te 
dominará.   
 

2.3. A maldição sobre o planeta terra , 
 Genesis 3:17A  Maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá 
espinhos e abrolhos. (O cavaleiro do Apocalipse tem açoitado a terra 
com  vendavais, furações, tornados, tremores, inundações, viroses, 
bactérias, poluições, choques com meteoros etc);  
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2.4. A maldição masculina da fadiga e o stress . 
• Genesis 3:17b Em fadiga comerás da terra todos os dias da tua 

vida. 
 
 

3. A maldição da opressão demoníaca . 
• I Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai, o Diabo vosso adversário, anda em 

derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 
• Milhões de pessoas oprimidas e perturbadas pelos demônios. 

 
3.1. A maldição da escravidão ao pecado . 

• João 8:34 Aquele que comete pecado é escravo do pecado; 
• Escravos da maconha, da cocaina, da bebida alcóolica, do 

adultério, da prostituição, do lesbianismo, do furto, dos maus 
pensamentos, dos problemas; 
 

3.2. Maldição dos espíritos  de enfermidades . 
Lucas 13:10-17 A mulher que tinha um espírito de enfermidade que a 
mantinha encurvada por 18 anos. 
Maldições hereditárias; doenças cancerígenas; deficiências e patologias 
mentais, deficiências físicas, aberrações cromossômicas; velhice precoce, 
doenças  maníacas depressivas; 

 
3.3. Maldições por feitiçarias, bruxarias e magia negra . 
3.4. Maldições de espíritos familiares que passam de geração em geração, por 

pactos diabólicos firmados por nossos ancestrais; 
 

3.5. Palavras de maldições proferidas por nossos pais; 
• Você é uma prostituta; Você é um verme; um inprestável. 

 
3.6. Maldições oriundas de traumas de infância, e que não 

foram curadas: 
• Prática de abortos;  Prática de homicídios;  Incêsto sexual 

com pessoas da família; Sexo com animais; Sexo com pessoas 
do mesmo sexo. 
 

4. As conseqüências da maldição . 
• Quebra o elo de ligações com Deus; 
• Cria legalidade com os demônios; 
• Gradualmente aniquila com a pessoa, com tendências para a pobreza, 

miséria, perdas, infelicidade, empobrecimento, desgraça, perturbações, 
tragédia, mutilação da personalidade  e a morte. 

 
5. Qual a maldição que o inimigo tem explorado em sua vida? 
6. Deus enviou o seu Filho Jesus, para estabelecer uma Nova Aliança com os 

homens, através de um  Plano de Salvação 
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• João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu filho 
unigênito, para que todo aquele que  Nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. 

• Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido; 
• Jesus Cristo se manifestou em carne para desfazer as obras do Diabo; 
• Os homens que andavam em trévas viram uma grande luz; 
• Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo de sua maravilhosa luz.  
• Jesus Cristo veio para nos restituir o elo da unção perdida e que nos foi 

tirado pelos demônios. 
 
 

7. Em Jesus Cristo tudo se faz novo . 
• Evangelho = boas novas de salvação;  Um novo nascimento;  Uma nova 

vida;  Uma novidade de vida; 
• Tudo se fez novo;  Um novo estilo de vida através dos frutos do Espírito 

Santo: amor, paz, mansidão, benignidade, domínio próprio; 
longanimidade...  Uma nova vida que suplanta as fraquezas e nos 
potencializa com o poder e a autoridade do Espírito Santo. 

 
Conclusão: 
• Convite a quem deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para 

quebras todas as maldições criadas pelos demônios; 
• Convite a quem deseja receber a unção do Espírito Santo, para quebras os 

pactos diabólicos; 
• Convite a quem deseja quebrar os jugos do pecado e da escravidão. 
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Lição 4 
Fortalezas do diabo! 

 
Apocalipse 9:1-11 

II Corintios 10:7 As armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas do Diabo. 
 

Introdução 
Como bem sabemos, no evangelho de Joao 10,10 Jesus nos esclareceu sobre a 
verdadeira missão do Diabo que ele vem senão para matar, roubar e destruir. 
Nessa perspectiva os campos de atuação das ações  diabólicas se dao no corpo onde 
ele e capaz de colocar doenças, e na mente onde cria as chamadas fortalezas com 
todos os tipos de transtornos neurológicos, psiquiátricos e comportamentais, a 
exemplo de vários tipos de neuroses como o transtorno da ansiedade generalizada, a 
fobia social, a síndrome do pânico, o transtorno da obsessão compulsiva e o 
transtorno da bipolaridade, além do transtorno do humor. Logo abaixo colocamos 
os tópicos bíblicos para serem analisados e discutidos, em que os professores terão 
que apresentar suas habilidades na metodologia hermenêutica de interpretação, 
onde certamente o Espirito Santo nos dará sabedoria suficiente para mantermos a 
excelência na arte de ensinar. 

  
 

1. As fortalezas do diabo –  
1.1.Fortalezas construídas no reino espiritual; 
1.2.Fortalezas edificadas por legalidades dadas ao diabo no contexto 

familiar; 
1.3.Fortalezas edificadas por pactos e alianças com o diabo; 
1.4.Fortalezas que dominam territórios pelos principados das trevas; 

 
2. As implicações espirituais das fortalezas demoníacas na vida do homem 

• Opressões; tormentas; destruição; miséria;  enfermidades; medo; 
insegurança. 

 
3. Nos últimos dias se cumpre as profecias de que, Satanáz abre os portais do 

Inferno  e libera milhões de demônios destruidores na direção do planeta 
terra 

• Isaias 14:12  Como caístes do céu, oh estrela da manhã, filho da 
alva! Como fostes lançado por terra, tu que debilitas as nações; 

• Lucas 10:18 Eu via a Satanás como um raio, que caia do céu; 
• Apocalipse 9:1 O 5o anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela 
caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 

 
4. A potestade do mal, que recebe a chave do abismo 

• Forças espirituais do mal;  Se infiltram nos lares, nas escolas,  nas 
instituições, nas ruas, no campo e na vida dos homens; 
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5. Características dos demônios como gafanhotos que saem do abismo 
4.1. Demônios de destruição 

5.1.1. verso 11... e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do 
abismo, cujo nome em hebraico é Abadom, e em grego, 
Apoliom”. 

• Destroem as famílias, a economia das nações, a ecologia, os 
relacionamentos, e a vida do homem; 
 

1.1. Demônios potestades – 
verso 7. ... em suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro. 

• Domínio sobre os que homens que estão nas lideranças 
políticas e econômicas do mundo – Ex. Bush e Sadam 
Hussem; 

• Domínio sobre os filhos da desobediência; 
• No reino das trevas eles são príncipes das trevas. 

 
1.2. Demônios astutos 

Verso 7. ... e os seus rostos eram como rostos de homens. 
• São peritos em armarem laços de morte; astutas ciladas; setas 

com feridas mortais; artimanhas da maldade. 
 

1.3. Demônios  da Sensualidade. 
Verso 8. ... tinham também cabelos, como cabelos de mulheres. 

• Nudismo, prazeres carnais, sexo livre, homossexualidade, 
lesbianismo. Comanda os inferninhos, a boca de fumo; o baixo 
meretrício; os bailes funks, o rock in  hown. 
 

1.4.Demônios “ exus”  da   violência.  
Verso 8b. e os seus dentes eram como dentes de leão. 

• Eles são extremamente violentos, assassinos, recrutam jovens 
para o crime organizado; possuem os homens para transforma-
los em feras, estupradores, criam a bomba atômica, armas 
químicas, fuzis, granadas, metralhadores, R15, lanças chamas. 
Criam motims nos presídios. Dirige os chefes do tráfico com 
ordem para matar, expulsar moradores; degolar os inocentes; 
esquartejas jovens e jogar os restos mortais no rio;comenda o 
terrorismo no mundo; derrubou as torres gêmeas; domina a faixa 
de Gaza no Oriente Médio; deu ordem para Bush arrazar com o 
Afganistão; e arrazar com o Iraque. 

 
1.5.Demônios de Inatingibilidade material –  

V9. Tinham couraças, como couraças de ferro....  
• Poderes humanos não o destroem; 
• As nossas armas não são carnais, e sim espirituais, para destruir 

fortalezas; 
• A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas 

sim contra principados e potestades, contra os dominadores do 
mal neste mundo tenebroso; 

• A armadura espiitual. 
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1.6.Demônios  das trévas.  
Versos 2 e 3. Ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como 
fumaça de grande formalha, e com a fumaceirea saída do poço 
escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a 
terra.   

• O Diabo é o Príncipe das trevas;  
• Jesus Cristo nos resgatou das trevas para o mundo da sua 

maravilhosa luz. 
 

2. Missão principal dos demônios do abismo 
2.1.atormentar a vida dos homens. Versos 4 e 5. como escorpião quando 

fere alguém; 
2.2.Causar dano aos homens. Versos 4 e 10. perdas, vergonha; lágrimas 

vertidas, dor, angústia, lar es desfeitos; pessoas com esperanças mortas; 
2.3.Tormentos pior do que a morte. Verso 6. Os homens buscarão a morte 

para encontrar alívio, mas não a encontrarão. 
 

3. A situação do povo de Deus diante da Cavalaria do Inferno 
3.1.Os selados pelo Espírito Santo são livres da tormenta.  Verso 4b. Foi 

lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer cousa 
verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o 
selo de Deus sobre as suas frontes. 

3.2.O Selo do Espírito Santo  nos protege dos Demônios destruidores. 
Efésios 1:13,14  Depois que ouvistes a Palavra da verdade, o Evangelho 
da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o 
resgate da sua prosperidade. 

 

4. Selados pelo Espírito Santo 
4.1.Recebendo o “Manto Profético” de Elias; 
4.2.Destruindo as fortalezas do inferno; 
4.3.Deus organizando o seu Exército; 
4.4.Mapeando os territórios do mal para serem destruídos; 
4.5.As armas espirituais 

4.5.1. Armas defensivas; 
4.5.2. Armas ofensivas. 
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Lição 5 
A vitória que vence o mundo! 

 
 I João 5:4 

Introdução 
Ao cumprir a sua missão registrada em Joao 10,10 Jesus veio para buscar e salvar o 
que se havia perdido, no entanto para ter sucesso  teve que vencer cinco (5 cinco) 
adversários, que também são nossos inimigos, pela ordem o mundo, o pecado, o 
Diabo, a morte e o inferno. Todos esses adversários que nos atormentam foram 
vencidos através de sua morte na cruz do Calvario. Esses cinco adversários atuam 
na coordenação orquestrada por Satanás, e todos eles estão inter-relacionados. 
Como arma de nossa vitória, conforme o Apostolo Joao nos assegura em sua 
Epistola I Joao 5,4 a vitória que vence o mundo e a nossa fe, e isso agrada 
tremendamente a Deus. Colocamos logo abaixo em forma de esboço os principais 
tópicos da hermenêutica bíblica, que nos dará melhor entendimento sobre o 
presente estudo, dependendo da capacidade do professor para determinar uma 
logica esclarecedora, que certamente nos enriquecera na compreensão da Palavra de 
Deus. 
 
1. O mundo e sua constituição 

• Sistema econômico, político,social, financeiro, educacional, 
corporações, organizações, classes sociais,  instituições, modelos, etc. 
 

2. Não devemos amar o mundo 
I João 2:15 Não ameis o mundo e nem o que há no mundo.. Se alguem ama 
o mundo, o amor do Pai não  está nele. 
 

3. Não devemos nos embaraçar com os negócios deste mundo 
• II Timóteo 2:4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com os 

negócios deste mundo,  afim de agradar aquele que o alistou para a 
guerra. 
 

4. Não devemos nos conformar com este mundo 
Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos 
pela renovação do vosso entendimento. 
 

5. Quem é amigo do  mundo é inimigo de Deus 
Tiago 4:4 Adulteros e adulteras, não sabeis que a amizade com o mundo é 
inimizade para com Deus? Portanto qualquer que quer ser amigo do 
mundo, constitui-se inimigo de Deus. 
 

6. Não devemos juntar tesouros neste mundo 
Mateus 6:19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem 
consomem, e onde os ladrões  roubam e arrombam. 
 

7. A nossa alma é mais importante que o mundo inteiro 
• Lucas 9:25 Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a 

sua alma?  
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8. Jesus não tinha apêgo com as coisas deste mundo. 

• Não tinha emprego público/ não tinha casa própria; 
• Mateus 6:34 Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se 

preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. 
 

9. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. João 
16:33 
 

10. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de 
Deus permanece para sempre ( I João 2:17). 
 

11. As vaidades e futilidades das coisas que se fazem neste mundo 
Eclesiastes 2:11 Olhei  para todas as obras que as minhas mãos fizeram, 
como também para o trabalho que eu, trabalhando tinha feito e, vi que 
tudo era vaidade a  aflição de espírito, e que proveito algum havia debaixo 
do sol. 

 
12. Paulo crucificou o mundo – Galatas 6:14 Mas longe de mim esteja a gloriar-

me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está 
crucificado para mim, e eu para o mundo. 
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Lição 6 
Sitiados pelo inimigo . 

 
Isaias 37:3 os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de Israel: Este é dia de 
angústia, de perseguição, dias de vergonha, porque chegados são os filhos ao parto, 
e força não há para dar a luz. 
 
Introdução 
Esse e o impressionante relato da historia de Israel durante o Reinado do Rei 
Ezequias em que Senaqueribe Rei da Assiria ameaçou invadir Jerusalém, destruir a 
cidade, saquear suas riquezas, e destruir sua população. Sitiado pelo inimigo o Rei 
de Israel clamou e desesperadamente considerou aquele dia como um dia mau, em 
que não encontrava uma saída ante ao perigo eminente. A presente lição com esse 
impressionante relato nos ensina que o inimigo sempre ataca, que não nos da 
trégua, e há determinadas ocasiões que nos sentimos como que estivéssemos 
sitiados sob todos os flancos. E nesse nessa ocasião que Deus prova o seu amor 
para conosco, que assume a direção da nossa vida e que peleja por nos,destruindo o 
adversário e nos dando a vitória. Logo abaixo colocamos o roteiro desse episodio 
bíblico, com licoes maravilhosas que nos edificam revelando-nos que nos dias 
podemos enfrentar o mesmo drama, mas que devemos nos aquietar sabendo que 
Deus peleja as nossas lutas e que nos faz seguir por caminhos seguros. 
 
 
1. A previsão dos dias maus  

� Efésios 5:15-16 Portanto vede prudentemente como andais, não como 
néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. 

� Mateus 6:34b Basta cada dia o seu próprio mau. 
� Dias intermináveis que parecem não Ter fim, em que somos ameaçados 

pelas adversidades e pela opressão de nossos inimigos. 
 

2. O dia mau na vida do Rei Ezequias – Isaias 36 e 37 
Isaias 37:3 os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, rei de Israel: Este é dia 
de angústia, de perseguição, dias de vergonha, porque chegados são os filhos 
ao parto, e força não há para dar a luz. 
� Senaqueribe, rei da Assíria, tomou de assalto todas as cidades fortificadas 
de Judá. 
� Senaqueribe, envia o seu comandante Rabsaqué com um grande exército, 

para ameaçar   Ezequias,. 
 

3. As estratégias de luta de nosso inimigo 
3.1. Chega  para nos intimidar 

� Rabsaque chegou com um grande e poderosíssimo exército. 
� Rabsaque afirmava que invadiria Jerusalém,  destruiria o templo, e 

mataria a todos . 
� Senaqueribe mandou avisar a Ezequias, que o Rei de Israel seria 

incapaz de salvar Jerusalém de uma destruição toal. 
� Muitas vezes Satanáz chegas para nos intimidar com ameaças de 

doenças, desânimo,  para nos criar mêdo e angústia. 



27 
 

27 
 

 
 
 

3.2. Chega para nos humilhar 
� Isaias 36:4 Que confiança é essa em que te estribas? 
� V5. Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas 

palavras vãs. 
� Em quem confias agora que contra mim te rebelas? 
� Confias naquele bordão de cana quebrada que usastes no Egito? 
� V12 Mas Rabsaqué disse: mandou-me o meu Senhor só ao teu 

senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos que estão 
assentados sobre os muros: para que comam convosco  as suas 
fezes, e bebam a sua urina. 

 
3.3. Chega para  tentar. 

� Senaqueribe manda oferecer a Ezequias rei de Israel, dois (2) mil 
cavalos em troca de reféns. 
 

4. A atitude do crente mediante as ameaças do inimigo 
4.1. Se humilhar diante de Jeovah, todo poderoso 

� Isaias 37:1 Quando o Rei Ezequias ouviu que Senaqueribe viria para 
destruir o povo de Jerusalém, rasgou suas vestes, cobriu-se com 
pano de saco e entrou na casa do Senhor. 

 
4.2. Clamar ao Senhor no dia da angústia 

� Isaias 37:16-20 O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas 
entre os querubins, só tu és o Deus  de todos os reinos da terra.  
Inclina oh Senhor o teu ouvido, abre os teus olhos, ouve as palavras 
de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. A 
verdade Senhor que, o Rei da Assíria, assolaram todos os países e 
suas terras. Agora oh Senhor livra-nos de suas mãos, para que todos 
os reinos da terra conheçam que só o Senhor é Deus. 

� Jeremias 33:3  Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei 
coisas grandes e firmes que não sabes. 

 
5. A resposta de Deus ante as ameaças do inimigo 

5.1. Deus ouve o clamor de seu povo . 
� Isaias 37:21 Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Ouvi filho meu a 

oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por 
amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: Não corres perigo, 
zomba dele oh Filha de Sião. Despreza e zomba dele enquanto ele 
foge. Não foi  contra ti que ele blasfemou ou levantou a sua 
arrogancia, mas foi contra mim a quem afrontou. 

 
5.2. Deus entra com providência em favor de seu povo 

� Isaias 37:29 Por causa do teu furor contra mim e porque a tua 
arrogância subiu até meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz, e 
um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vistes. 

 



28 
 

28 
 

5.3. Deus vai ridicularizar e castiga todos aqueles que nos 
envergonharam 
� Isaias 37: 29 Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio 

nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. 
� Isaias 51:22-23 Assim diz o Senhor Jeová e teu Deus, que pleiteará 

a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice da vacilação, 
as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas po-
lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: 
Abaixa-te para que passemos sobre ti; e tu puseste as costas como 
chão e como caminho aos viandantes. 

� I Cor. 15:15 Porque convém que reine até que haja posto os 
inimigos debaixo de seus pés. 

� O Senhor  expôs  publicamente, principados e potestades. 
 

5.4.       Deus destrói nossos adversários 
� Isaias 37:36 Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos 

assírios a 185 mil. Quando se levantaram pela manhã cedo, todos 
eram cadáveres. E assim Senaqueribe rei da Assíria se retirou, e se 
foi, e voltou em Nínive. 
 

5.5       .Deus recompensa com bençãos ao seu povo que  sofre 
perseguições 

� Isaias 37:30  E isto te será por sinal, oh  Ezequias: Este ano se 
comerá o que expontâneamente nascer, e no segundo ano o que 
daí  proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas 
e comei os seus frutos. 

 
Conclusão: 
� Deus sabe de tuas lutas; 
� Te humilha diante do Senhor; 
� Deus ouve o teu clamor; 
� Deus entra com providencia em teu favor. 
� Deus destroi os teus adversários; 
� Deus providencia múltiplas bençãos em teu favor. 
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Licao 7 
Quebrando os Grilhões . 

 
Marcos 5:1-20 
 
Introdução  
O que tem nos aprisionado. Em nossas vidas por muitas vezes nos deparamos com 
inúmeros gigantes tais como o desanimo, o medo, e sentimentos que tentaminar as 
nossas forcas, nos retendo para impedir que avancemos em nossas realizacoes. 
Diante desse quadro precisamos de forcas para rompermos com as correntes que 
tentam nos escravizar. No episodio do encontro de Jesus com aquele moco na 
cidade de Gadara, o mesmo vivia acorrentado e dominado por forças estranhas que 
lhe dominavam, e nesse episodio podemos tirar varias lições que nos propiciam a 
libertação das cangas, das peias e das amarradas que limitam nossas forcas para 
avançar no alcance de nossos alvos e metas. 
 
 

1. O endemoninhado Gadareno 
o V1. na outra margem do mar, na Província dos Gadarenos; 
o Uma Província dominada por legiões de demônios; 
o Um homem que vivia entre os sepulcros, dominado por espíritos 

imundos; 
o V4. preso entre grilhões e cadeias; 
o Uma força descomunal que ninguém podia amansar; 
o V5. andava de dia e de noite, clamando pelos montes e sepulcros; 
o Feria-se com pedras. 
o V7. que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo?  
o Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. 
o V9. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. 
o V10. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela 

província. 
o V12. E todos aqueles demônios lhe rogaram: Manda-nos para 

aqueles porcos, para que entrassem neles. 
o V13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e a 

manada de 2 mil porcos, e se afogou no mar. 
 

2. Nossos inimigos espirituais 
o Efésios 6:10-12 No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e 

na força do seu poder, para poderdes ficar firmes contra as astutas 
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, conterá as hostes espirituais do 
mal, nas regiões celestes. 

 
3. Batalha espiritual 

o O mundo inteiro faz no maligno; 
o A batalha polarizada; 
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o A luta no lar; 
o A batalha na Igreja; 
o A batalha na comunidade; 
o A batalha no País; 
o A batalha no mundo inteiro. 

 
4. A Missão Diabólica 

o João 10:10 – O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. 
 

5. Como os Demônios entram 
o O argumento do pecado; 
o As brechas;  Maldições hereditárias de antecedentes espirituais da 

família;. 
o Andando no território do inimigo; Pactos e Alianças Diabólicas. 

 
6. Implicações da opressão demoníaca 

o Problemas mentais; Problemas conjugais;  Doenças e 
enfermidades; Erros religiosos; Problemas financeiros; Espíritos de 
miséria. 

 
7. Nossas armas espirituais 

o Colossenses 2:15. e despojando os principados e as potestades, 
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 

o II Corintios 10:3,4 Porque as armas de nossa milícia não são 
carnais, e sim poderosíssimas em Deus para destruir fortalezas, 
anulando os sofismas. 

o Marcos 16:17 E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem, 
em meu nome, espulsarão demônios. 

o Lucas 9:1 Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e 
autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. 

o Jesus se manifestou em carne para destruir as armas do Diabo. 
 

8. A casa vazia 
o Mateus 12:43-45 Quando o espírito imundo sai do homem, anda por 

lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: 
voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra 
vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete 
(7) espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último 
estado daquele homem se torna pior do que o primeiro.  

o Mente vazia, oficina de Satanáz; 
o As setas diabólicas, a opressão, a tentação, a posessão. 

 
9. O agrupamento dos demônios 

o Legiões (2 mil demônios); 
o Cada demônio ocupa uma área da personalidade; 
o O 1o a entrar, cria espaço para outros; 
o Espíritos imundos; enfermidades; depressão; miséria;sexual; drogas; 

separação; agressão;aflições; amargura; ciúmes; cobiça; competição; 
confusão; sentimento de culpa; discórdia; fofoca; maledicência; 
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falsas acusações; dúvidas;  orgulho; opressão; tentação; ocultismo; 
paranóia; suicídio e morte. 
 

10. Passos para a Libertação 
o Quebrantamento;Arrependimento;Confissão;Aceitar Jesus como 

Senhor e Salvador; 
o Convidar o Espírito Santo para ocupar o seu corpo como 

Tabernáculo; 
o Receber os Frutos do Espírito Santo. 
o Quebra de maldição; Tomar posse das promessas de vida 

abundante e novidade de vida. 
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Lição 8 

As  armas diabólicas contra a vida do crente! 
 

Romanos 8:35-37 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a 
angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada. 
 
Introdução 
Bem sabemos que o Diabo usa de estratégias para destuir a vida do crente, tais 
como a  fez com o próprio filho de Deus no deserto, atacando áreas vitais das 
motivações biológicas primarias e  
Instintivas  como a fome, o sono, a sede e o  sexo. Inicialmente o diabo usa da 
tentação e caso ele encontre alguma área  do comportamento desguarnecida onde 
geralmente estamos dando brechas ele ataca. A Biblia diz que o Diabo anda em 
derredor, bramando como o leão procurando alguém para tragar. Em segundo lugar 
ele oprime e com isso ele perturba a mente para enlouquecer ou levar a pessoa 
enfraquecida ao suicídio. O Rei Davi sofria desse transtorno ao ponto de se refugiar 
em caverna, e perguntava para si mesmo, porque estas abatida oh minhalma e 
porque te perturbas dentro de mim. E finalmente o Diabo intenta possuir a vida do 
crente e esse tem sido o intento mais cobiçado pelo inimigo, capaz de possuir com 
uma legião de demônios como vimos vários casos na Palavra de Deus. 
 
 
1. A missão do  Diabo . 

� João 10:10 Matar, roubar e destruir. 
 

2. As armas que o diabo usa para destruir  
2.1. Tribulação 

� Mateus 24:21 Porque  haverá uma tão grande tribulação, como 
nunca ouve desde o início do mundo. 

� II Cor. 4:17 Porque  a nossa leve e momentânea tribulação produz 
para nós um peso eterno  de glória mui excelente. 
 

2.2.Angústia 
� Milhões de pessoas que sofrem de problemas emocionais e 

dependentes de psicotrópicos; 
� Solidão e ansiedade, a doença do século!  Doenças psicossomáticas, 

asmas, insônia. 
� Salmos 50:15 Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me 

gloriicarás. 
� Salmos 91:15 Ele me invocará e eu responderei; estarei com ele na 

angústia; livralo-ei e o glorificarei. 
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2.3.Perseguição 

� Mateus 5:10-12 Bem aventurado quando vos injuriarem e perseguirem, 
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e 
alegrai-vos pois grande é o vosso galardão nos céus. 

� Isaias 54:17 Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda 
lingua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; porque esta é 
a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o 
Senhor. 

� I Pedro – Somos bem-aventurados quando sofremos pela causa do 
Senhor. 

� Neemias – sofreu perseguição quando quis restaurar o templo do 
Senhor. Não descerei porque estou fazendo uma grande obra. 

� Daniel – Não devemos nos curvar diante das estátuas de 
Nacubodonosor com medo da fornalha; 

� Genesis (Abraão) -  Abençoarei aos que te abençoarem,  e 
amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. 

 
2.4.Fome e nudez 

� Milhões de brasileiros vivendo na estrema miséria. 
� Mateus – Nem só de pão viverá o homem... 
� Mateus – Porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e pelo que 

haveis de vestir. Olhai as aves dos céus e os lírios do campo. 
� O nosso Deus é o Deus da providência. 
� Salmos – Tu levantarás a tua voz e aniquilarás a força do valente. 
� Salmos – Nunca vi um justo desamparado e sua descendência 

mendigar o pão; 
� Reis – Elias foi informado que haveria fome, mas foi alimentado por 

um corvo que lhe trazia pão e carne; 
� Apocalipse – a Igreja de Laudicéia. 

 
2.5.Perigo e a espada 

� Ondas de violência urbana (assaltos, seqüestros, homicídios etc) . 
� O terrorismo de nossa época. 
� Apocalipse – O cavalo vermelho; 
� Salmos 91 – Mil cairão ao teu lado e 10 mil a tua direita, mas tu não 

serás atingido; 
 

Conclusão 
� Desarmando o valente;  Desmarcarando o Diabo; 
� Promessa – em todas essas coisas somos mais do que vencedores. 
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Lição 09 

O significado  das Provacoes e do sofrimento humano 
 

Isaias 53:3 Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e 
experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o 

rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.  
 

Introdução . 
Salmos 90,10 nos declara que os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela 
sua robustez  chegam a 80, a medida deles e canseira e enfado. Dai entendermos a 
fragilidade de nossa existência. Somos como um vapor que aparece e aos poucos 
desvanece  (Tiago 4,14. Jesus mesmo predisse a aflições desta vida e pediu que 
tivéssemos bom animo. Nesse estudo analisaremos as provações que nos provocam o 
sofrimento numa abordagem essencialmente existencial, que por sinal nos propiciam 
uma determinada prevenção contra as vissicitudes da vida e que nos ensinam caminhar 
de vitória em vitória. 
 
1. Toda a geração geme de agonia –  
Romanos 8:22 – Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, e está com 
dores de parto até agora .  
 
2. Previsões de Jesus sobre as aflições neste mundo . 
João 16:33 – No mundo tereis aflições... 
 
3. Razões porque os crentes passam por sofrimento . 
3.1. O sofrimento em decorrência da queda de Adão . 
Romanos 5:12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos 
pecaram. 
 
3.2. O sofrimento em decorrência do  pecado . 
                Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 
 
3.3. O sofrimento provocado por  outras pessoas . 
         II Timóteo 3:1-4 Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, 34onseqüê, profanos, sem afeto 
natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,  cruéis, sem amor para com os 
bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de 
Deus, tendo 34onseqüên de piedade mas engando a eficácia dela. Destes afasta-te. 
 
3.4. O sofrimento em função dos problemas sociais . 
          As previsões de Jesus .  
            Mateus 24:21 – Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca 
houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá. 
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3.5. O crente sofre porque enfrenta ataques do Diabo . 
O deus deste século – II Cor. 4:4 
Controla o presente século – I João 5:19 
I João 5:19 –  Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. 
Recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras. I Pedro 5:8.9 
 
3.6. O crente sofre por amor a Cristo . 
              A opressão sobre as Igrejas avivadas. Mateus 24:8 Então vos hão de 
entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas 
as gentes por causa do meu nome. 
3.7. Deus usa o nosso sofrimento como catalizador para o nosso  crescimento 
espiritual. 
3.8. Deus emprega o sofrimento para chamar a si o seu povo desgarrado; 
3.9. Ele usa o sofrimento para testar a nossa fé; 
3.10. Ele usa o sofrimento para nos quebrantar e nos aperfeiçoar; 
 
3.6.  No sofrimento aprendemos a dependermos menos de nós, e mais de Deus. 
3.7. Deus permite que soframos para nos disciplinar. 
 
4. Maneiras de Deus tratar o nosso sofrimento . 
4.1. Deus acompanha o nosso sofrer; 
4.2. Deus promete que não permitirá que soframos além da nossa capacidade de 
suportar o sofrimento. I Cor. 10:13  
4.3. Deus promete que converterá em bens todos os sofrimentos e perseguições 
daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Exemplo de José.  Rom. 
8:28 
4.4. Deus usa os tempos de aperto para nos propiciar crescimento e benefício. 
Hebreus 12:5 
                  Deus promete que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco no 
vale da sombra da morte. Salmos 23:4 
 
5. O real significado da  Provação .  
5.1. Devemos nos familiarizar  com as provações – I Pedro 4:12-13 Amados, não 
estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos 
acontecesse; mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que 
também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 

 
5.2. As provações não podem nos afastar de Deus.  
Romanos 8:35, 38, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a 
perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque estou certo que nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem 
potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do 
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

 
5.3. A provação é um instrumento de aperfeiçoamento  e 
purificação.  
I Pedro 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é 
provada pelo fogo, se ache em louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. 
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5.4. A provação nos trazem resultados magníficos –  
Romanos 5:3-5 Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a 
paciência, e a paciência a experiência, e a experiên cia a esperança, e a esperança não traz 
confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado. 
 

5.5. Coroa da vida para os aprovados nas provações –  
Tiago 1:12 Bem aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, 
receberá a coroa da vida. 
 
5.6. Livramento para os crentes –  
     Salmos 34:19 Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. 
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Lição 10 
Os dardos inflamados do malígno ! ... 

 
Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual  podereis apagar todos os dardos 

inflamados do maligno. (Efésios 6:16) 
 

introdução 
Os dardos aqui são representados como as investidas do Diabo contra a vida do crente, 
que podem atingir areas vuneráveis descobertas e enfraquecidas. Esses dardos 
inflamados sempre fazem um estrago ao atingir a nossa saúde, a nossa afetividade, a 
Fe, a vida financeira, a vida              profissional e principalmente os nossos 
relacionamentos.  A figura do dardo e bem simbólica pois e lançado para inflamar, e 
evidentemente que vem com o veneno do pecado, da tentação, da ostentação, do 
instinto sexual e dos prazeres deste mundo.No esboço que apresentamos logo abaixo 
damos o detalhamento bíblico e espiritual, afim de que os irmãos tomem posse dessa 
armadura que e o escudo da Fe, que nos protege contra as investidas do diabo. 
 
 
1. Os dardos inflamados do inimigo . 
• Setas que voam; maus pensamentos; tristezas; opressões; agonia; pânico; desânimo; 
dor de cabeça; insegurança; mêdo; fobias; derrotismo; pessimismo; doenças; 
pensamentos de morte; suicídios; agressões; fardos e opressão; ataques. 
• Missão diabóolica, João 10:10 O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. 
  
2. O escudo como arma espiritual .  
� Escudo do grego = thureos, proteção total; 
� Salmos 5:12 Pois Tu Senhor a  abençoa o justo, e o cercas com a tua benevolência; 
� Proteção em cima, em baixo, e aos lados; 
� Salmos 91: 7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil a tua direita, mas tu não serás 
atingido. 
� Uma proteção completa. 
� As capsulas espaciais das pesquisas lunares em exposição; 
� Preparadas por todos os lados contra a hostilidade da atmosfera terrestre; 
� A atmosfera hostil do reino de Satanas é por demais insuportável para 
sobrevivermos sem o escudo. 
� Antes de ter permissão para tentar Jó, Satanas reclamou a Deus: “ Acaso não o 
cercaste com sebe, a sua casa e a tudo quanto tem?  (Jó 1:10). 
 
3. Os principais alvos dos dardos inflamados do inimigo . 
• O campo afetivo; sentimental; familiar; conjugal; financeira; profissional; sexual. 
 
4. A importância do escudo . 
� O escudo usado pelo exército romano; 
� As flechas e os dardos com matéria química inflamáveis, incendiárias e 
envenenadas; 
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� O escudo é  importante para apagar os dardos inflamados do diabo; 
� O escudo é  importante pois nos possibilita a proteção total; 
� Os carros blindados e os coletes à prova de bala; 
� O filho do arquimilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercados Pão de 
Açucar. 
� Provérbios 30:5  “ Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os que nele 
confiam “ . 
� O escudo é importante para proporcionar  ao crente confiança. 
� Crentes despidos e descobertos que são alvos dos dardos inflamados do malígno. 
 
5. O objetivo do Senhor com a luta espiritual . 
� Jó foi atingido pelas setas malignas porque Deus permitiu; 
� Eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida (Jó 2:6) 
� Deus tem o controle da batalha e quer que tiremos proveito positivo da luta; 
� Quando o crente é perseguido e quando é alvo de Satanáz, ele busca mais a Deus; 
� Quando ele é atingido pelas setas, ele pode ser quebrantado e se tornar mais 
refinado, humilde e purificado. 
� Deus jamais permite que a obra de Satanáz  ultrapasse o limite de nossa capacidade 
de suportar o mal. 
� “ Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, 
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a 
perseverança deve Ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada 
deficientes.  (Tiago 1:2-4). 
� “ Nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário, sejais 
contristados por váris provações, para que o valor de vossa fé, uma vez confirmado, 
muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em 
louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo”  (I Pedro 1:6,7). 
� “ Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não 
permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, njuntamente com a 
tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar “ .  ( I Corintios 
10:13 ). 
 
6. Como devemos proceder durante os ataques do inimigo .  
� Tomar posse da armadura de Deus, orando, jejuando, louvando a Deus em todo o 
tempo; 
� Lembrando que maior é Deus que está em nós. 
� Devemos permanecer concentrados em Deus e nunca em  Satanas. 
� Não podemos ficar tão cientes do poder de Satanas a ponto de estar sempre 
“lutando contra o diabo “  em vez de estar servindo ao Senhor; 
� Todos os problemas de Jó procediam diretamente das mãos de Satanás, no entanto 
os seus  pensamentos, suas palavras e as suas esperanças concentravam-se sempre em 
Deus, e por fim obteve a vitória. 
 
7. O caráter mortal dos ataques de Satanás . 
� João 10:10 O Diabo vem senão para matar, roubar e destruir; Vem para causar 
pânico e pavor; Vem para nos desviar a atenção de Deus e de sua Igreja; Vem como 
gafanhoto para acabar com a nossa economia e finanças; 
� Vem para desequilibrar e desestruturar a nossa família.  Sua opressão causa medo, 
insegurança, depressão e agonia. 
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8. Nos apropriando do Escudo da Fé .  
� Fé não é nada mais do que o meio pelo qual o crente pode apropriar-se do escudo. 
� Deus é o objeto da nossa fé. Deus é o nosso escudo. 
� O Escudo da Fé em pleno significado é a soberana onipresença de nosso Deus trino 
conosco; 
� A promessa a Abrahão:  “ Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor 
a Abrahão numa visão, e disse: Não temas Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão 
será sobremodo grande” (Genesis 15:1). 
� Por meio de Moisés, Deus disse a Israel.  “ Feliz és tu Israel! Quem é como tu? 
Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus 
inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. ( Deuterenomio 33:29). 
� Num dos cantos de ações de Graças, Davi cantou:  “ O Senhor é a minha rocha, a 
minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio: 
o meu escudo, a força da minha salvação. Também me deste o escudo do teu 
salvamento e a tua clemência me engrandeceu. ( II Samuel 22:2,3, 336). 
� É um grande consolo sabermos que o nosso escudo de fé é o poder magnífico  e a 
pessoa do próprio Senhor. 
 
9. Os anjos protetores .  
� Os anjos desempenham um papel muito importante em escudar-nos 
� Hebreus 1:14 Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, a 
favor dos que hão de herdar a salvação? 
� Salmos 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te 
guardem em todos os teus caminhos. 
� Salmos 34:7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. 
� Hebreus 13:2 Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o 
saber acolheram anjos. 
 
10. O Sangue de Cristo . 
� Apocalipse 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. 
� Hebreus 2:14,15 Visto pois que os filhos tem participação comum de carne e 
sangue, destes também ele, igualmente participou para que, por sua morte destruisse 
aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da 
morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida “. 
 
11. Tomando posse e embraçando o Escudo da Fé . 
� Amado pai celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé; 
� Conto com tua presença  para envolver-me como uma capsula, oferece ndo-me 
proteção total contra os dardos inflamados de Satanás; 
� Ajuda-me a estar concentrado na tua presença e não nos dardos do inimigo; 
� Em Nome de Jesus, reinvindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e 
me protejam dos ataques do reino de Satanás; 
� Que esses anjos estejam presentes para frustrar a estratégia de Satanás de prejudicar 
a mim e à minha família; 
� Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as 
tentativas de aproximação do inimigo. 
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� Com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, regozijo-me na Tua 
vitória. Amém ! 

 
Licao 11 

E recebereis poder! 
 

Atos 1:8 

Introdução 
Um dos maiores desejos do homem tem sido a conquista da dominação do Poder 
em todas as esferas da vida, afim dele obter hegemonia  na sociedade para mandar, 
para determinar, para usufruir e conquistar valores, riquezas e influencias sociais.  
Na onipotência de Deus se criou o mundo, a natureza, os rios, os mares e o próprio 
homem. Há um relato bíblico sobre a origem do mal que surgiu a partir dessa 
cobiçada obtenção do Poder, quando Deus determinou a sua forca para o controle 
do Poder no mundo e suas concupiscências, sobre as hostes das trevas diabólicas, e 
assim na cruz do Calvario o senhor  Jesus venceu e através do Seu Espirito nos 
outorgou Poder, conforme relato de Atos 1,8. No esboço que apresentamos abaixo, 
esclarecemos sobre essa promessa na vida do crente, em que o Poder de Deus nos 
garante a vitória do domínio sobre as obras das trevas, como veremos a seguir. 
 
 
1. Conceito de Poder . 

• É o desempenho de domínio e autoridade em seus aspectos físico, mental, 
social e espiritual. 

 
2. O poder interligado no Reino Espiritual . 

2.1.No princípio da criação, foi outorgado por Deus ao homem.  
Genesis 1:28 E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos,  
e enchei a terra, e sujeitai-a, e domina sobre os peixes do mar, sobre as 
aves dos céus e sobre todo o animal que se move na terra. 
 

3. Um dos maiores desejos do homem em sua escala de valores é de 
obter PODER.. 
 

4. A história nos mostra que no correr dos tempos, muitos impérios 
dominaram o mundo: 
• O domínio império Egípcio; 
• O domínio do Império Fenício; 
• O domínio do Império Babilônico; 
• O domínio do Império Romano; 
• O domínio do Império Norte-Americano. 

 

5. Existe uma missão diabólica das forças das trevas para 
enfraquecer as pessoas. 
 

6. Seis campos que o Diabo explora  para enfraquecer as pessoas: 
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6.1. Doenças – Anemia, Diabetes, Osteosporose; Câncer, Depressão; Mal de Parkson, Mal de 
Alzheimer 

6.2. Marginalidade social – as pessoas que vivem sem participação social, sem trabalho, sem 
oportunidades para crescer profissionalmente, para se aperfeiçoar profissionalmente, 
excluídas por um modelo econômico explorador e injusto;  

6.3. Pobreza 
6.4. Conflitos emocionais; 
6.5. Dependência neurótica das 41ô4141an, do 41ô4141an e do fumo; 
6.6. Opressão 41ô414141i41. 

 
7. A fonte do Poder emana do Trono de Deus . 

• O poder de Deus na criação; 
• O poder de Deus no dilúvio; 
• O poder de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra; 
• O poder de Deus na conquista de Jericó; 
• O poder de Deus abrindo o mar vermelho; 
 

8. Unção, Poder, Fogo e Gloria . 
• Davi – mata um leão e derrota um gigante; 
• Sansão –  força nas mãos e nos cabelos, fere mil filisteus com uma queixada de jumento 

fere mil filisteus e derruba o templo de Dagom; 
• Gideão – com 300 homens valentes, derrota exércitos poderosíssimos dos medianitas e 

amnalequitas; 
• Elias – mata 400 profetas de Baal. 
• O poder de Deus no Ministério de Jesus Cristo 

Mateus 28:18 É me dado todo o poder nos céus e na terra; 

• Atos 5:15 A Unção na sombra de Pedro; 
• Atos 19:12 pessoas levavam lenços e aventais para serem ungidos. 

 
10..Na cruz, Jesus derrota nossos 4 inimigos : o pecado, o mundo, o 
Diabo e o Inferno. 
 

11.A aquisição do Poder para vencer na vida está no Reino 
Espiritual, nas mãos de Jesus. 

• Atos 1:8 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo; 
• Marcos 16:17-18 E estes sinais seguirão aos que crêem, em Meu 

Nome expulsarão demônios; falarão novas 41ô414141i41, pegarão em 
serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes 
fará dano algum; e imporão as mãos sobre os e eles ficarão curados. 
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Lição 12 

As  funções básicas da fé ! 
 

Introdução . 
Na escala de valores de Deus figuram 3 variáveis de suprema importância para 
definirmos uma filosofia unificadora de vida, ou aquilo que o Senhor Jesus define 
cCoromo uma vida abundante, a Fe, a Esperanca e o Amor (I Corintios 13,13).  Nessa 
perspectiva, tudo na vida acontece a partir do momento em que cremos em nos mesmo 
na possibilidade de colocarmos em pratica o nosso protagonismo, ou as potencialidades 
inerentes da natureza que Deus que nos credenciam para uma vida de conquistas e de 
vitorias. Nessa perspectiva, a Fe figura como um dom espiritual que nos e outorgado 
pelo Espirito Santo, pois através da mesma nos motivamos, com capacidade latente e 
manifesta para sistematizarmos nossos valores, que nos enriquece para grandes 
realizações.No esboço que colocamos abaixo, de forma bem didática, apresentamos os 
principais tópicos bíblicos que facilitam o entendimento e a compreensão acerca dessa 
ferramenta que não vem do Couching e muito menos da Psicologia dos Recursos 
Humanos, mas como um instrumento de Deus, pois herdados aa sua imagem, 
adquirimos firmeza e fortalecimento para as grandes conquistas nessa nossa vida 
abundante. 
 
Os componentes da Fé . 
      Componentes Cognitivo, e  Motivacional. 
 
Conceito bíblico de fé . 
       Hebreus 11:1 A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas 

que não se  vêem. 
 

1. A patologia da Fé . 
        Desânimo. Indiferença. Insegurança. Mêdo. Paranóia (sintomatologia dos 
transtornos psiquiátricos). 
 
2; Origem da Patologia da Fé . 
      Origem Espiritual - II Cor. 4:4 Nos quais o deus deste século, cegou o 
entendimento dos incrédulos,, para que não lhes resplandesça a luz do Evangelho da 
glória de Cristo. que é a imagem de Deus. 
 

2. A imprescindibilidade da fé . 
 

3. A medida da fé . 
Romanos 12:3 Mas que saiba com moderação, segundo a medida da fé. 
Mateus 17:20 Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de 
mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos 
será impossível. 

 
4. A origem da fé espiritual . 
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Romanos 10:17 De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de 
Deus. 
As oito  funções básicas  da fé . 

 
5. As funções da Fe . 

Para produzir obras – Tiago 2:17 Assim também a fé, se não tiver obras é  
morta; 
 
Para agradar a Deus – Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a Deus; 
 
Para sermos justificados – Romanos 5:1 Sendo justificados pois pela fé, 
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo; 
 
Para vencermos o mundo – I João 5:4 Pois todo o que é nascido de Deus 
vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 
 
Para o fortalecimento existencial – João 11:25 Quem crê em mim ainda que 
esteja morto, viverá. 
Para uma vida vitoriosa – Marcos 9:23 Tudo é possível aquele que crê; 
Uma arma contra o inimigo – Efésios 6:16 Tomando sobretudo o escudo da 
fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. 
 
Para a nossa salvação – João 3:15 Para que todo aquele que Nele crê, tenha a 
vida eterna. 
Um mundo de incredulidade 
II Corintios 4:4 nos quais o deus deste século, cegou o entendimento dos 
incrédulos, para que não lhes resplandesça a luz do evangelho da glória de 
Cristo, que é a imagem de Deus. 
oão 3: 39b mas todo aquele que rejeita o Filho de Deus, sobre ele  permanece 
a ira de Deus; 
Lucas 24:25 Oh néscios e tardios de coração para crer em tudo o que os 
profetas disseram? 
Mateus 17:17 Oh geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? 
Mateus 17:19,20 Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e 
perguntaram-lhe: Porque não pudemos expulsar os demônios? E Jesus lhes 
respondeu: É por causa da vossa pequena fé. 
 
O Dom espiritual da fé . 
É depositada no coração do crente pelo Espírito Santo, nos momentos mais 
difíceis da vida. Numa hora de necessidade e de perigo; É uma paixão 
sobrenatural além da nossa vontade. Unção de Fé como Fruto do Espirito 
Santo. 
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