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Como deter satanás?  

Parte 2 

 

Shalom! Seja bem-vindo (a) a parte 2 de nosso estudo semanal, hoje continuaremos 

conhecendo mais sobre as armas espirituais para deter satanás.  

 

4. Como deter satanás 

 

 Resisti ao Diabo... (Tiago 4:7); resisti ao diabo, significa se dar conta quando ele 

está agindo, é ter discernimento das ocasiões, das circunstâncias e das pessoas 

quando passamos por dificuldades, tentações, opressões e problemas, é ter 

percepção de forças espirituais que estão agindo por trás do natural.   

 

 Vigiai e Orai para não entrardes em tentação (Mateus 26:41); vigiar e orar 

significa está atento quando o natural sofre influência do mundo espiritual. Deste 

modo, tanto vigiar, como orar, deve está e pleno equilíbrio.   

 

 Aprimorando o caráter (Filipenses 4:8) Quanto ao mais irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que 

é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso 

pensai. Um dos principais campos de batalha espiritual é a mente, em forma de 

pensamentos. Mantenha os bons pensamentos da parte do Senhor em seu coração, 

e as batalhas serão ganhas. Ter caráter é se esforçar para viver conforme o fruto do 

Espírito Santo.   

 

 Fazendo a vontade de Deus. (1 Pedro 3:17) A obediência aos mandamentos e 

aos princípios da palavra de D’us são os segredos de uma vida que agrada a D’us e 

nos dar vitória sobre a carne, o mundo e satanás!  

 

 Afastando-se de homens maus.  (2 Timóteo 3:5) Existem pessoas que não 

querem compromisso com a palavra de D’us e muito menos servi-lo, nos parece que 
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já escolheram o lado que querem viver, não deixaremos de orar por tais pessoas, 

nem de falar do evangelho quando tivermos oportunidade, porém, devemos nos 

afastar de tais pessoas, para evitar sermos influenciados pelo mau, não podemos 

tentar ao Senhor.   

 

 Crucificando as concupiscências da carne. Gálatas 5:24 Os que são de Cristo 

crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne com 

suas vontades, significa entender nossos desejos e vontades que vem de nossa 

natureza caída, e coloca-las diante de D’us em oração em Cristo para que de lá 

possamos alcançar vitória e não cedermos as suas vontades, onde o fruto do Espírito 

Santo será manifesto contra as vontades de nossa carne. Só assim agradaremos ao 

Senhor.    

 

5. Conhecendo os inimigos   

 

 O mundo. Se vence com oração (Mateus 7:7-8); é o sistema do mundo que está 

em oposição a vontade do Reino dos Céus. 

 A carne. Se vence com jejum (Mateus 17:21); só o jejum pode enfraquecer e 

mortificar a carne para dar espaço ao Espírito Santo.  

 O diabo. Se vence com a Palavra. (Mateus 22:29). A palavra rhema, (palavra 

declarada com fé e autoridade) pode vencer as tentações vindas do maligno.  

 

6. Como guerrear contra satanás 

 

 Pelo poder do Sangue de Jesus. (Apocalipse 12:11); O sangue de Jesus é a 

prova de nossa vitória no qual foi derramado na cruz, e que nos perdoa e nos dar 

autoridade. 

 

 Pelo poder do Nome de Jesus (Marcos 16:17); Toda autoridade foi dada a Cristo 

Jesus, e em seu nome temos poder para vencer o mal.  
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 Revestindo-se de toda a armadura de Deus (Efésios 6:10-18); A armadura do 

Espírito, é o símbolo de uma vida que se mantém em toda verdade espiritual, 

somente a verdade de D’us nos mantém firmes contra as astutas ciladas do inimigo. 

  

 Fechando as portas. Fechar as portas, significa não darmos legalidade ao 

maligno para agir em nossas vidas. Renunciando ao pecado e toda mentira que 

possa estar em nossas vidas.  

 

7. Saiba quem você é em Cristo Jesus 

 

 Romanos 8:37 Sou mais do que vencedor; Maior é o que está em mim; tenho 

autoridade sobre principados e potestades (Lucas 10:19); Saber quem somos em 

Cristo é tomar posse de nossa Identidade que foi por Ele conquista na cruz. Pela 

vitória dEle é que temos uma identidade verdadeira. Nunca deixe o maligno 

confundir sua identidade. Embora podemos um dia vir a pecar, temos em Cristo 

misericórdia e graça para recebermos perdão e evitar pecarmos novamente.   

 

 Eu piso em serpentes e escorpiões; o diabo está debaixo de meus pés. Devemos 

tomar uma posição e agir conforme a autoridade recebida em Cristo, o maligno 

tentará nos convencer que não temos autoridade em Cristo, irá querer nos acusar. 

Lute em batalha espiritual em oração, não abra mão de sua identidade e da 

autoridade recebida do Senhor. Use sua autoridade e deixe o restante com o Senhor, 

faça sua parte que o Senhor fará a parte dEle nesta batalha.  

 

Perguntas devocionais 

 

1. Segundo nosso estudo, como deter satanás? 

2. Quem são os nossos inimigos espirituais? 

3. Como podemos guerrear contra satanás? 

4. Por que é importante sabermos quem somos em Cristo? 

5. Existem alguma batalha espiritual em sua vida? Então, o que você precisa 

fazer hoje para deter satanás em sua vida? 


