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APRESENTAÇÃO

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam
investir na carreira do Ministério Eclesiástico.
Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do
qual se assegura a excelência do ensino.
Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder,
Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD
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Introdução
Nossa proposta com este material é trazer os princípios do Reino dos Céus para vencer
as Batalhas Espirituais, e assim viver e manter a libertação em Cristo, desta forma
estabeleceremos princípios para entender e seguir nesta guerra. Nosso foco será baseado
nas verdades bíblicas e no poder de D’us para vencer as fortalezas, não focaremos e
nem daremos ênfase ao “poder” do diabo, como se ele medisse forças com D’us,
embora não rejeitamos sua atuação, estratégia e “poder”, mas iremos criar as bases
espirituais para vencer e manter a liberação em Cristo, tanto na vida dos líderes, como
dos discípulos e de pessoas que estão sendo evangelizadas, tenho certeza que sua visão
em relação a guerra espiritual será grandemente ampliada de forma a dar um “norte” de
como entrar nesta batalha e sair vitorioso. Estamos usando como base o livro
Quebrando Corrente, do autor Neil T. Anderson, pois é um dos melhores livros na área
de libertação. Meu Desejo é que possamos mergulhar neste oceano de conhecimento
que são as Escrituras Sagradas,

Em meu Fraterno Shalom,

Yves Marcel Garcia.
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1. A VERDADE SEMPRE
Muitos crentes não se queixam de ouvir vozes, mas suas mentes estão cheias de
confusão e que seu viver diário com Cristo é improdutivo, não conseguindo se
concentrar, tem o pensamento acelerado, não conseguem ler a Bíblia, nem orar e muitos
menos ler um bom livro evangélico, ou fazer um devocional. São tomados por
pensamentos negativos de acusação de que não são bons crentes e etc...
Vejamos falsos conceitos que mantêm os crentes na escuridão:


Falso conceito nº 1 - Os demônios eram ativos na época em que Cristo esteve na
Terra, mas a atividade deles diminuiu muito em nossos dias.

Se os poderes espirituais das trevas já não atacam os crentes, por que Ap. Paulo nos
alerta, e insiste que nós nos armássemos?
Veja:

Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa
milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas;
Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo; 2 Coríntios 10:3-5
 Falso Conceito nº 2 – O que a Igreja do primeiro século chamava de atividades

demoníacas, hoje chamamos de doenças mentais.
Doenças mentais podem ter como raízes, o reino das trevas, assim sendo, deve-se
analisar qual a natureza da doença, excluído a causa fisiológica e química, tudo tem
raízes no reino das trevas. Há uma dificuldade e é quase um tabu nos meios Cristãos,
em reconhecer que problemas mentais podem ter raízes demoníacas.



Falso conceito nº 3 – Alguns problemas são psicológicos e alguns são espirituais.

Ignora-se que conflitos psicológicos podem ser de ordem demoníaca, há um
entendimento que problemas psicológicos tem que ser tratado como tal, não associando
ao espiritual. Rejeita-se a atuação de reino das trevas em nossa contemporaneidade.
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Falso Conceito nº 4 – Os crentes não estão sujeitos à influência da atividade
demoníaca.

A reação mais natural é: Estou em CRISTO, isso é impossível. Nada tem produzido
maior dano ao diagnóstico de problemas espirituais do que esta deslavada mentira. Se
satanás não pode tocar na igreja, por que recebemos instruções no sentido de
revestirmo-nos da armadura de D’us, e resistir ao diabo, permanecer inabalável e vigiar
sempre? Se não somos susceptíveis de virmos a ser feridos, ou presos nas armadinhas de
satanás, por que razão Ap. Paulo descreve nosso relacionamento com os poderes das
trevas em termos de uma batalha terrível?



Falso Conceito nº 5 – A influência demoníaca só se evidência no comportamento
extremo, ou violento, ou no pecado grosseiro.

Muitos que estão sobre influência maligna, levam uma vida relativamente normal,
embora existam influências que levam a muitas situações extremas, mas a bem da
verdade, é que muitos estão envolvidos nas suas sutilezas malignas, e se perguntam
muitas vezes porque não conseguem se sair melhor em certas áreas de suas vidas?
A estratégia primordial de satanás é a MENTIRA, Veja:

E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito,
pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será
conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:14,15



Falso Conceito nº 6 – A libertação da escuridão espiritual é resultado de um
confronto poderoso com as forças demoníacas

O poder de satanás está na mentira, mas quando a mentira dele é exposta pela
VERDADE, os planos satânicos se esfacelam.
*O diabo é pai da mentira (João 8:32);
*O Enganador (Apocalipse 12:9);
*O Mundo jaz sob a influência do Maligno (1João 5:19);
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Não é necessário que você grite mais do que satanás, nem que você meça forças com
ele para livrar-se de sua influência, a única coisa que você tem que fazer é
CONFRONTÁ-LO COM A VERDADE, CREIA NA PALAVRA DE D’US, DECLARE
ESSA VERDADE E AJA SEGUNDO ESSA VERDADE E VOCÊ CONSEGUIRÁ
FRUSTRAR A ESTRATÉGIA DE satanás.
O PODER DE satanás está apenas na MENTIRA, mas o PODER do crente ESTÁ NO
CONHECIMENTO DA VERDADE. DEVEMOS BUSCAR A VERDADE, NÃO O PODER.
Além disso, as pessoas sob o cativo satânico não se libertam por aquilo que eu faço
como pastor ou líder ou conselheiro, mas por aquilo que fazem mediante minha ajuda.
NÃO É O QUE EU ACREDITO QUE QUEBRA AS CORRENTES, MAS AQUILO EM
ELAS CRÊEM, AQUILO QUE CONFESSAM, RENUNCIAM E PERDOAM.
VEJA A LÓGICA PROGRESSIVA DA VERDADE BÍBLICA QUE PROMOVEM A
LIBERTAÇÃO:

1-E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32
2-Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim. João 14:6
3-Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade;
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o
que há de vir. João 16:13
4-Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.
João 17:15-17
5-Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a
couraça da justiça; Efésios 6:14
6-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, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8
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Exatamente, o que satanás está fazendo: É propagando mentiras sobre a sua
posição em Cristo; e a mentira que ele prega é o ponto central da batalha.
Pela morte e ressurreição de Cristo, cada Crente é vivificado com o SENHOR e
encontra-se, agora, sentado com Ele no céu:

Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo
(pela graça sois salvos), E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos
lugares celestiais, em Cristo Jesus; Efésios 2:5, 6
Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a
esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos;
E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo
a operação da força do seu poder, Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o
dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, Acima de todo o principado, e
poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste
século, mas também no vindouro; Efésios 1:18-21
Essa é a grande mensagem que o Apóstolo Paulo, nos transmite, SE você está com
Cristo, na luz, nunca mais precisará viver nas trevas. Entretanto, a responsabilidade que
lhe cabe é a de exercer sua autoridade e resistir ao diabo, renunciar aos planos
satânicos, confessar seus pecados, e perdoar àqueles que lhe ofenderam, sendo esses os
passos da libertação.
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2. UM MUNDO ESPIRITUAL REAL E ATIVO
O movimento da Nova Era, tem ganhado bastante espaço, na aceitação da
parapsicologia como ciência, na crescente popularidade do sobrenatural, e na
formidável ênfase no satanismo em nossa cultura.
Existe um falso entendimento de um mundo excluído ou rejeitado, de um mundo de
trevas que atua neste mundo contra o Reino de D’us. Principalmente no mundo Cristão,
embora até se admita a existência deste reino, não se dar valor a sua influência real. Mas
a bem da verdade é que não existe “Zona Neutra”, ou vivemos no Reino de D’us ou
sofreremos, influenciados pelo reino das trevas, deste modo, devemos encarar essa
realidade com bastante seriedade. Veja esse desenho:
Mundo transcendental de D’us e forças espirituais

Religião

O Meio Excluído
Mundo dos sentidos




Ciência

Devemos ter muito cuidado com este mundo excluído, toda oração que fazemos
de forma distorcida das verdades bíblicas podem ser uma porta de atuação de
demônios, como dizemos, o maligno nos pega pela palavra, e isso pode afetar
nossa saúde física, emocional e espiritual.
As escrituras ensinam, com toda clareza, que as forças sobrenaturais – espirituais
– agem no mundo natural, veja que ¼ das curas realizadas e registradas nos
evangelhos foram libertações de ordem demoníaca. E eis que estava ali uma

mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já dezoito anos; e andava
curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a
a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:11,12. Aqui


temos o relato de uma mulher que foi curada de um espirito de enfermidade.
Nem todas as enfermidades são de origem demoníaca. Mas é inegável que
muitos casos sejam de ordem espiritual, sintomas como dor de cabeça, tonturas,
dores generalizadas, estão entre os casos mais comuns de problemas espirituais.
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Não podemos desenvolver uma espiritualidade desconecta das verdades eternas, os
planos de D’us devem permanecer sempre.
Veja o caso de Pedro, ele tem uma revelação tremenda e depois deixa ser usado pelo
maligno:

E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos,
dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o
Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem
dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Mateus 16:13-16
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem
compaixão de ti; de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a
Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não
compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus
16:22,23


Devemos romper com todo EU, e dar lugar a soberania de D’us em nossas vidas,
não temos o controle deste mundo, D’us está no controle de tudo.

Existem 6 princípios orientadores, baseado em Mateus 16:24-27, que são as bases para
viver a libertação todos os dias em CRISTO JESUS, veja:

Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si
mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me; Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao
homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em
recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os
seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras.
1.
2.
3.
4.

Negue-se a si mesmo – Colocar-se na dependência de D’us.
Tome a sua cruz todos os dias – Reconheça todos os dias que pertence a D’us.
Siga a CRISTO – Mortifique suas vontades.
Sacrifique a vida inferior para ganhar a superior – Não viva para as coisas deste
mundo, busque o Reino dos Céus e a sua justiça.
5. Sacrifique o prazer das coisas a fim de obter o prazer da vida Eterna – Onde você
investe maior parte de seu tempo, energia e dinheiro?
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6. Sacrifique o temporário a fim de ganhar o Eterno – Um dos maiores sinais de
maturidade espiritual, é a habilidade de adiar recompensas (Hebreus 11:24-26).
A maior mentira de satanás é que você seja capaz de viver independente de D’us,
como fosse um deus de sua própria vida e vontades, e a escravidão de viver essa
mentira como se fosse verdade, com o seu ego inflamado.
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3. DIREITO A LIBERTAÇÃO
Sem Cristo estamos eternamente mortos, mas nascidos em Cristo, passamos a viver
espiritualmente unidos a D’us, assim como era Adão no Jardim antes de pecar.
Fomos transformados em santos, não em pecadores salvos pela graça, mas, santos que
ocasionalmente pecam.
Os Nós discípulos (Eu e Você) somos coparticipantes da Natureza divina, Veja: E vos

vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, Em que noutro tempo andastes
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que
agora opera nos filhos da desobediência; Entre os quais todos nós também antes
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos;
e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:1-3
Você pode vencer a carne e o pecado, mesmo ainda o pecado existindo, vivo, forte e
sedutor, MAS sua força e autoridade foram quebrados,
Veja:

Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
Romanos 8:2
É necessário tomar uma posição de fé em relação ao pecado, embora tenhamos o
potencial para pecar, precisamos pôr a fé antes do que sentimos, e nos posicionarmos,
pois satanás tirará vantagem de quem permanecer neutro nesta verdade.

Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas
concupiscências; Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por
instrumentos de iniquidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os
vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6:12,13
Cabe a cada um de nós tomarmos a decisão, de servir ao pecado ou rejeita-lo, devemos
usar nosso corpo para servir a D’us.

Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço.
Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Romanos 7:19-21
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Nós não somos o “pecado”, somos culpados sim, mas não somos o pecado, o Pecado
HABITA em nós, e podemos escolher se queremos servi-lo, o local que se trava essa
batalha é na mente, por isso devemos tomar posse da nossa nova identidade em Cristo,
e nos colocarmos em submissão a sua Pessoa. Para vencer as batalhas vejam quais são
áreas que você é mais vulnerável. Quando passamos a obedecer conseguimos
conquistar nossas áreas vulneráveis. Veja:

Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa
milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas;
Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo; 2 Coríntios 10:3-5
Algumas fortalezas de maus hábitos e de padrões de pensamentos pecaminosos se
estabeleceram quando você aprendeu a viver independente de D’us.
Não pense só porque você é um crente, que satanás deixou de se interessar por
manipular você, arrastando-o para execução de seus propósitos, através do controle da
mente, ele infiltra os pensamentos dele para promover suas mentiras diabólicas em
oposição às verdades de D’us.
As escrituras nos ensinam com clareza que satanás consegue colocar pensamentos em
nossa mente da forma como fez com Davi, Judas e com Ananias, Vejas:

Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. 1 Crônicas
21:1
E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de
Simão, que o traísse, João 13:2
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses
ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3




O Diabo nunca desistirá de alguém sem antes fazer forte oposição e lutar;
O Diabo vai tentar enfraquecer as verdades sobre nossa verdadeira identidade, pois
sabe que agindo assim, a libertação não ocorrerá;
Para vencer as batalhas espirituais e não ser uma vítima sem perceber a influência
de satanás, todas as áreas de nossas vidas têm que ser julgadas a Luz da verdade de
D’us com bastante franqueza para que possamos desfrutar da libertação em Cristo.
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4. ENFRENTANDO O “PRÍNCIPE” REBELDE

“Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”. Tiago 4:7
Nas batalhas espirituais se é necessário tomar posse de nossa posição em Cristo, e
enfrentar o maligno, mas em que sentido me refiro a isso? Bem, me refiro a não sermos
consumidos pelo medo, de modo que a palavra da Verdade que liberta possa ficar
esquecida em meio ao medo. Percebemos que pessoas que vê vulto, sombras, tem
visões de demônios lhes perseguindo ou sonhos, são consumidas pelo medo, e em um
aconselhamento ou oração para libertação não contam que isso acontece, pois o medo
os leva a achar que se mencionarem isso os demônios voltarão, é necessário tomar
posse de sua posição em Cristo, e exigir que no nome de Jesus o mau se retire de sua
presença, veja que não se trata necessariamente de Maturidade espiritual, mas de sua
posição em Jesus Cristo.
Vejamos alguns tópicos:










Não podemos centralizar nossa atenção nos demônios, disse nosso SENHOR,
mas no Reino, No Ministério e em D’us; (Lc 10:19-20);
A medida que você vai aprendendo a exercer autoridade sobre o reino das
trevas em sua vida, e na vidas dos outros, poderá ser tentado a se achar um
especialista em libertação, e perder o foco, mas veja que é a verdade que nos
liberta, não o conhecimento do erro, pois não teríamos autoridade se não fosse
a nossa identidade como filhos de D’us em Cristo. Quem nós somos deve ser
sempre seguido sobre o que fazemos.
Autoridade é o direito de governar, é uma questão de posição.
O Poder é a habilidade para governar.
Como proclamadores do Reino dos Céus, Nosso Senhor nos Outorgou
Autoridade, ou seja, o direito, e o poder, que é á habilidade para usar essa
Autoridade.
Responsabilidade (Chamado)= Autoridade (Direito) + Habilidade (Poder).
Devemos exercer nossa autoridade baseada sempre na posição nos dada em
Cristo.
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Devemos nos permitir entender, tomar posse e exercer a autoridade que a
ressurreição de Cristo nos garante, devemos tomar consciência de nossa
comunhão com Ele (Jesus).
O Mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e derrotou a satanás,
é o poder que está a nossa disposição, afim de que possamos derrotar as obras
de satanás diariamente. Este poder nos foi concedido quando Jesus Ressuscitou
e assentou à direita nos Céus.

Qualificações para exercermos autoridade sobre os espíritos Malignos, potestades e
poderes no reino espiritual:
1.
2.
3.
4.

Fé – Confiança na Autoridade;
Humildade – Que todo poder vem do SENHOR;
Audácia – Coragem Verdadeira;
Dependência – De que O SENHOR vai com você para lhes dar a vitória;

Nossa Oração é como do Apóstolo Paulo, para que seus olhos espirituais fiquem
abertos, de tal modo, que você consiga ver e entender a autoridade e o poder que Cristo
lhe concedeu, pois você é um Crente NEle.
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5. DEBAIXO DA AUTORIDADE DE JESUS

O diabo trabalha para minar a provisão de D’us em sua vida e mantê-lo cego diante da
batalha espiritual.

Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça
da justiça; E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; tomando sobretudo o
escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;
Efésios 6:14-17
Para sermos equipados para essa batalha é necessário que cada acessório desta
armadura espiritual seja uma realidade em nossas vidas, veja alguns tópicos sobre essa
verdade:
1. Cinto da Verdade – Se lhe vier à mente um pensamento que não está em
harmonia com a verdade de D’us, jogue-o fora. Se surgir em seu caminho uma
oportunidade para você dizer, ou fazer, algo que comprometa a verdade, ou
entre em conflito com a verdade, EVITE-O. Jesus disse: “Santifica-os na tua
verdade” João 17:17.
2. Couraça da Justiça – Para permanecer firme na justiça devemos praticar o
princípio da confissão (arrependimento). A Justiça em Cristo, é a proteção contra
as acusações do diabo em relação ao seu valor diante de D’us. 1 João 1:9 diz:
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça”. Confessar não significar “sinto muito”,
mas reconhecer e concordar. Satanás fará que a confissão seja uma coisa
dificílima para você. “Por isso me esforço para ter a consciência pura diante de
D’us e diante dos homens” (Atos 24:16).
3. Sapatos da preparação do Evangelho da Paz – A base de nossa comunhão não
são as doutrinas comuns, a base da nossa comunhão é a herança comum.
Devemos ser pacificadores.
4. O Escudo da Fé – Quanto mais você conhece a respeito de D’us, e de sua
palavra, mais fé você tem. Se quisermos que nosso escudo seja cada vez maior, e
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que nos proteja mais, façamos aumentar o nosso relacionamento com D’us e
com a sua palavra. (Rm 10: 17). Todas as vezes que memorizamos um versículo,
ouvimos uma ministração, ou participamos de um estudo bíblico, nós
aumentamos o conhecimento de D’us e assim aumentamos nosso escudo da fé.
5. Capacete da Salvação – O Soldado de Cristo usa o capacete da salvação, e está
revestido (armado), da vitória que nosso general supremo, Yeshua O Messias, lhe
concedeu. Satanás é o senhor deste mundo, e mundo jaz sob seu poder (João
12:31; 1João 5:19).
6. A Espada do Espírito - O diabo não sabe o que você vai fazer, enquanto você
não decidir faze-lo. Ele pode infiltrar pensamentos em sua mente, e saber se você
comprou a ideia mediante seu comportamento. Veja em Tiago 4:7 - “Sujeitaivos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”. Use a Palavra para
contrariar as investidas do maligno.
O Poder da Oração – Quando estiver orando, Ore de Verdade! A Oração FERVOROSA
frustra a atividade de satanás como nunca.
Quando alguém estiver sendo perturbado por demônios, ore desta maneira:
1. Ore para que seja cortado as linhas de comunicação de satanás;
2. Ore para que os demônios sejam confundidos e enfraquecidos em seu
poderio;
3. Ore para que as pessoas sejam fortalecidas em sua fé, para compreender a
posição delas em Cristo;
4. Ore para que as pessoas sejam capazes de discernir os pensamentos;
5. Ore para que as pessoas possam reconhecer a presença maligna sem se
sentirem confusas;
6. Ore para que D’us envie seus anjos ministradores para auxiliar no combate
das forças malignas.
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6. ENFRENTANDO O MALIGNO EM PESSOAS

Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi
homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da
mentira. João 8:44
São muitos os relatos de líderes que perceberam que as pessoas em estado de
possessão, estão falando possíveis verdades por meio dos espíritos, mas, ao darem
atenção ao que os demônios falavam, os lideres acabavam sendo expostos a sagacidade
do inimigo, Nosso SENHOR nos alerta que satanás é mentiroso, e pai da mentira, ou
seja, ele tem uma habilidade sobrenatural para enganar qualquer um que tente manter
um diálogo com ele, tudo isso para que não aja a libertação da vítima e a expulsão do
dominador.
O diabo assumiu a autoridade quando Adão renunciou o trono de governo sobre a
criação de D’us, na queda. Satanás reinou desde Adão até a Cruz. A morte, ressurreição
e ascensão Yeshua, nos assegura para sempre a autoridade final para o próprio
SENHOR Jesus, (Mateus 28:18). Essa autoridade foi estendida a todos os crentes no
IDE, a fim de que possamos dar prosseguimento à obra do SENHOR, destruindo assim
as obras o diabo. (1João 3:8)
O diabo para manter o domínio mundial, exerce mediante seu exército de enviados, que
são: demônios, espíritos maus, anjos caídos, etc... propagando seu plano de rebelião. O
reino das trevas assim se organiza, pois o diabo não é onisciente, onipresente nem
onipotente, então essa organização é óbvia e atestada nas escrituras.
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ORGANIZAÇÃO DO REINO SATÂNICO

Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12.
Satanistas e Bruxos assim definem a organização das trevas:
1.
2.
3.
4.

Principado – Corte Real do Satanismo.
Potestade – Corresponde aos sacerdotes em nível de hoste.
Dominadores (Príncipe das trevas) – Sacerdote em nível de legião.
Hostes espirituais da maldade – São os concílios menores locais.

Satanistas afirmam que dos horários da meia noite as três da madrugada, são horários
nobres para as ações, rituais e envio de demônios. Embora possamos ficar temerosos,
devemos crê e declarar as verdades da palavra de D’us, Veja:

Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós
do que o que está no mundo. 1 João 4:4
 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Efésios 6:10


A PESONALIDADE DOS DEMÔNIOS

Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios.
Lucas 11:15
Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem;
Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua
armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra
mim; e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do
homem, anda por lugares secos, buscando repouso; e, não o achando, diz: Tornarei
para minha casa, de onde saí. E, chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva
consigo outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e o último estado
desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11:21-26
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Algumas informações nestas passagens sobre os demônios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demônios podem existir dentro e fora do ser humano;
Demônios são capazes de viajar à vontade;
Demônios podem comunicar-se entre sim;
Cada demônio tem sua própria identidade
Demônios são capazes de lembrar-se e de traçar planos;
Demônios são capazes de avaliar situações e tomar decisões;
Demônios são capazes de combinar esforços;
Demônios variam no grau de perversidade.

NÍVEIS DE ESCRAVIDÃO SATÂNICA
Segundo líderes que trabalham com libertação, eles identificam pelo menos três níveis de
escravidão satânica, onde muitos vivem com vidas infrutíferas.
Veja:
1º. Nível - Vivem envolvidos em pensamentos pecaminosos: luxuria, inveja, cobiça,
ódio, apatia etc.. Não possuem vida devocional, geralmente sofrem nos
relacionamentos interpessoais, e o mais frustrante é que os mesmos não se dão
conta que vivem assim;
2º. Nível – São inundados por pensamentos e fantasias pecaminosas. Andam
deprimidos, ansiosos, paranoicos, amargurados, mal-humorados, e enraivecidos,
podendo cair em drogas, álcool, e desordem alimentar;
3º. Nível – Neste nível já perdeu o controle de sua vida, já é controlada pelas vozes
exteriores invisíveis, conversam sozinhas, sofrem opressão severa, tem a
personalidade iludida.
Existem maneiras de reagir às seduções, escárnios e farpas que os demônios atiram
contra você em sua caminhada diária com Cristo.
A Primeira, é que você não deve dar ouvidos as mentiras plantadas em suas mentes;
A Segunda não tente discuti com os demônios, quando se deve marchar, usando toda a
armadura de D’us e não baixar a guarda.
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7. CONHECIMENTO DE SUA POSIÇÃO EM CRISTO E O PODER SEDUTOR DAS
TREVAS
22
Pessoas que foram aliançadas com o reino das trevas, seja por ligação voluntária ao
ocultismo ou pelo pecado, ao se decidirem servir ao SENHOR, encontram severa
oposição dos demônios. Os demônios conseguem dominar o sistema nervoso,
manipular o corpo possesso, ao ponto de fazem um grande “espetáculo” com o intuito
de provocar medo a aqueles que estivem na posição de ministrar a libertação. Quem
trabalha com libertação orienta não nos deixarmos intimidar e manter a calma, manter a
fé e ter sempre alguém ao seu lado para ajudar na intercessão. Assim como um leão que
ruge visando paralisar a sua presa com o medo, assim mesmo o diabo vai agir para
intimida-lo e faze-lo perder a sua fé e deixa-lo com medo, o segredo é não se deixar
intimidar.
Ao Enfrentar uma manifestação intimidadora leia texto de Efésios 1, e assuma a sua
autoridade em Cristo Jesus, veja:

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; Como também
nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e
irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou para filhos de adoção
por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, Para
louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado, Em
quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as
riquezas da sua graça, Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria
e prudência; Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu
beneplácito, que propusera em si mesmo, De tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão
nos céus como as que estão na terra;
Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido
predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo
o conselho da sua vontade; Com o fim de sermos para louvor da sua glória,
nós os que primeiro esperamos em Cristo; Em quem também vós estais,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa; O
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qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida,
para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há
no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, Não cesso de dar
graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações: Para que o
Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu
conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação; Tendo iluminados os
olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua
vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos; E qual a
sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a
operação da força do seu poder, Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o
dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, Acima de todo o
principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro; E sujeitou todas as coisas a
seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, Que é o
seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1:3-23
A Sedução do Conhecimento do poder satânico não é novidade. O povo de D’us tem
sido advertido contra essa tentação desde a antiguidade. Assim ordenou Moisés às
vésperas da entrada a Terra Prometida:

Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a
fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem
faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; Nem encantador, nem quem
consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os
mortos; Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor; e por
estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito
serás, como o Senhor teu Deus. Deuteronômio 18:9-13
Somos tentados a buscar o reino das trevas de forma direta ou indireta. Existe uma
questão real de que todos aqueles que se envolvem com o ocultismo, serão
influenciados por essas forças, pois os espíritos se apoderam da legalidade aberta em
suas vidas.
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8. SEDUZIDO PARA FAZER O QUE BEM ENTENDER

Desde a queda de Adão todas as pessoas nascem fisicamente vivas, mas espiritualmente
mortas neste mundo (Efésios 2:1). Toda tentação é um convite para que vivamos
independentes de D’us. A maioria das pessoas não são tentadas a cometer pecados
óbvios, como roubo a mão armada, assassinato ou estupro. Satanás é inteligente e sutil
demais para tentar-nos assim. Ele sabe que reconheceremos o erro flagrante em tais
tentações, e que nós nos recusaremos a errar. Em vez disso, a tática de satanás consiste
em empurra-nos, pela sedução, até irmos além das fronteiras da vontade de D’us, numa
coisa boa, até que ela se torne pecado. Ele nos trata como no caso do sapo proverbial
na panela de água quente, gradativamente satanás aumenta o calor da tentação, na
esperança de que não percebamos a aproximação do limite da vontade de D’us, e não
pulemos para fora antes que algo muito bom se transforme em algo muito mau, ou seja,
em pecado.

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as
coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1
Coríntios 6:12
Áreas boas que podem se tornar em algo pecaminoso:
1º. Descanso físico pode se tornar: Preguiça;
2º. Quietude pode se tornar: Falta de Comunicação;
3º. Habilidade para se ganhar dinheiro, pode se tornar: Avareza e ambição;
4º. Alegria da Vida, pode se tornar: Intemperança;
5º. Prazer físico pode se tornar: Sensualidade;
6º. Interesse por posses, pode se tornar: Cobiça;
7º. Prazer pelo Alimentos, pode se tornar: Glutonaria;
8º. Ira pode se tornar: Ódio;
9º. Generosidade pode se tornar: Consumismo;
10º. Cuidado pode se tornar: Medo
11º. Etc.....
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Pecado e a oposição ao Crescimento do Discípulo (Cristão)
Na carta de 1 João 2:12-14, temos três níveis de crescimento espiritual, veja:
1º. Nível Filhinhos: Tiveram seus pecados perdoados, mas ainda não tem maturidade
espiritual,
2º. Nível Jovem: Já desenvolveram certa maturidade, já conseguem sobressair sobre
as vontades da carne e já desenvolveram certo crescimento espiritual, com frutos e
dons.
3º. Nível Pais: Desenvolveram conhecimento intimo com D’us, possuem uma fé sólida
e desfrutam do pleno relacionamento de D’us com frutos e dons evidentes.
Canais de tentação sobre nossas vidas
1º. A Concupiscência da carne – (Apetites, desejos e paixões);
2º. A Concupiscência dos Olhos - (Egoísmo, interesses pessoais);
3º. A soberba da Vida – (Autopromoção e auto exaltação).

Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará
tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a
possais suportar. 1 Coríntios 10:13
Onde está à porta que o Ap. Paulo fala aqui para escaparmos da tentação? O Escape
está no mesmo lugar em que se plantou a tentação: em sua mente. De inicio, toda
tentação é um pensamento que se introduziu em sua mente por sua própria carnalidade,
ou pelo tentador. Se ficar dando crédito a esse pensamento, e chegar a considera-lo
opção, no fim você o porá em prática, e isso tornar-se-á em iniquidade. Ao Contrário
desse procedimento, Ap Paulo nos aconselha a que levemos cativo todo pensamento em
obediência a Cristo (2Cor 10:5). Primeiro Passo para você escapar da tentação é
prender todos os pensamentos, tão logo penetrem pela porta mental.

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, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8
Sempre que os pensamentos voltarem continue dizendo não! Devemos resistir contra
satanás e ordena-lhe que vá embora, se quisermos experimentar a vitória sobre o
pecado, que repreendamos todo pensamento pecaminoso.
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9. NÃO ACREDITE EM TUDO O QUE OUVE
Satanás com frequência usa a tentação e a acusação como golpe duplo fatal. Ele se
aproxima e nos diz: “Por que você não tenta pelo menos? Todo mundo faz! Além disso,
você pode se safar, não há perigo algum. Quem vai ficar sabendo?” A seguir, assim que
caímos em sua rede sedutora e tentadora, ele muda de tom, e passa a nos acusar: “Que
tipo de crente você é, para cometer uma coisa dessas”? você não é cristão? O diabo não
é o nosso juiz, e sim mero acusador, mas não devemos aceitar suas acusações, há
misericórdia da parte do SENHOR sobre nós.
A boa notícia é que não devemos ficar ouvindo as acusações de satanás, e vivendo em
desespero e derrota. Precisamos ficar firmes na fé na posição que SENHOR nos colocou,
veja esse texto de Zacarias:

E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do SENHOR, e
Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O
Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda;
não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo.
Então respondeu, aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a
Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de
vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram
uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas; e o anjo do Senhor
estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a
minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus
átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote,
tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos;
eis que eu farei vir o meu servo, o RENOVO. Porque eis aqui a pedra que pus diante de
Josué; sobre esta pedra única estão sete olhos; eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o
Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o
Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira
e para debaixo da figueira. Zacarias 3:1-10
O SENHOR nos incentiva a reagir, e essa reação, a partir de agora, é de obediência a
sua lei e aos seus princípios, onde essa obediência deve ser diária. O Arrependimento do
Espirito Santo, produz uma tristeza para a salvação, onde há um desejo ardente de não
querer voltar a pecar, e um fortalecimento interior produzido pela convicção do pecado.
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A acusação de satanás produz somente culpa e morte, e não há desejo de mudança,
mas somente remorso.
Para a maioria de nós, crentes, as acusações mentirosas de satanás, não resultarão no
tipo de prisão e cativeiro ilustrados na experiência de muitas manifestações em forma de
possessão demoníaca. Todavia, se o inimigo conseguir levar você a duvidar de seu valor
diante de D’us, ou de sua posição real como filho de D’us, mediante suas acusações
falsas, o diabo pode neutralizar sua vida de dedicação a D’us. Ponha à prova seus
sentimentos, leve cada pensamento cativo a Cristo. Não acredite em nada que o diabo
lhe disser a seu respeito, ele é mentiroso e só mente. CREIA em tudo quanto D’us diz; é
a verdade do SENHOR que vai libertar você.
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10. APARÊNCIAS QUE ENGANAM

Há pelo menos três canais através dos quais satanás tentará dissuadir você de perseguir
a verdade de D’us, e enganá-lo, levando-o a crer em suas mentiras: autoengano, falsos
profetas e mestres e espíritos enganadores. Tornando-nos vulneráveis ao engano de
satanás nestas áreas quando deixamos de nos revestir diariamente da armadura
espiritual e do cinturão da verdade que deve cingir-nos.
VEJA:
1. AUTOENGANO – Seria realmente possível os crentes engarem-se a si próprios?
Sim, é muito possível. As escrituras nos revelam vários padrões de
comportamento pelos quais os crentes se tornam vulneráveis ao autoengano.


Nós nos enganamos a nós mesmo quando ouvimos a palavra e não a
colocamos em prática (Tiago 1:22; 1Pe1:13); Ao ouvir uma ministração
devemos meditar e coloca-la em pratica, e só depois partilha-la com
outros. Essa verdade deve ser primeiro vivida em nós. Muitas vezes não
admitimos que não vivemos essa verdade pois acabamos desenvolvendo
o senso de perfeição, daí a dificuldade de crescermos espiritualmente;



Nós nos enganamos a nós próprios quando afirmamos que não temos
pecado (1Jo 1:8); O pecado não confessado e do qual não estarmos
arrependidos, será como um câncer, que vai crescendo até matar a
pessoas.



Nós nos enganos a nós mesmos quando pensamos que somos algo que
não somos (Rm 12:3; Gl6:3) – Somos especiais aos olhos de D’us.
Todavia somos isso pela graça de D’us.



Nós nos enganamos a nós mesmo quando pensamos que somos sábios
nesta era (1 Cor 3:18-19) – As vezes somos tentados a pensar que
podemos medir forças espirituais e intelectuais com o deus deste século.
Devemos ter a mente de Cristo, nos apoiando nEle em todos os nossos
caminhos (Pv3:5,6 1 Cor 2:16);
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Nós nos enganamos a nós mesmo quando pensamos que somos
espirituais, mas não refreamos nossa língua (Tg1:26) – Jamais devemos
humilhar as pessoas com as nossas palavras.



29

Nós nos enganamos a nós mesmo quando pensamos que não colheremos
aquilo que semeamos (Gl6:7) – Sendo crentes, pensamos às vezes que
estamos livres deste princípio, mas não estamos.



Nós nos engamos a nós mesmos quando pensamos que os ímpios
herdarão o reino dos céus (1Cor 6:9-10) – Cuidado com a afirmação:
“meu modo de vida não faz a mínima diferença”. Tal afirmação carrega
tamanha impiedade.



Nós nos enganamos a nós mesmos quando pensamos que podemos
andar em más companhias sem que isso nos corrompa (1 Cor 15:33) –
Devemos evangelizar, mas não nos envolvermos nos ambientes
pecaminosos em que os evangelizados convivem.

2. FALSOS PROFETAS E MESTRES – Se você encontrar com alguém que afirma
ser profeta, mas não está envolvido na obra de convocar o povo para uma vida
de justiça com D’us, talvez esteja falando com um falso profeta. D’us pode falarnos, e Ele nos encoraja a que procuremos confirmação de sua palavra por parte
de outras pessoas. Todavia, na questão de fé e de direção de sua vida, “há um só
D’us, e um só mediador entre D’us e os homens, Cristo Jesus, homem”. Se
Alguém lhe disser: D’us me mandou te dizer... cuidado, essa pessoa pode está
funcionando como médium espírita.
Veja 2Pedro 2:1-10, que fala dos Falsos profetas e mestres:
aparência e não se submetem a autoridade.

Atraem pela

Se isso for uma verdade em tais líderes que você está seguindo, cuidado! Você
será mais uma vítima do maligno.
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3. ESPÍRITOS ENGANADORES - Devido à natureza enganadora de suas
impressões, a voz de satanás nem sempre pode ser detectada de modo objetivo.
Apresento, a seguir um tipo de oração que precisamos fazer ao SENHOR, a fim
de podermos discernir e desassociar-nos dos espíritos enganadores:
SENHOR do Universo, Meu Pai Celeste, entrego-me sem reservas a ti, para fazer
a sua vontade. Se tenho sido enganado de alguma forma, eu oro no sentido de
que o SENHOR me abra os olhos para saber se estou sendo engado. Ordeno, em
Nome do SENHOR JESUS CRISTO, que todos os maus espíritos se retirem de
mim. RENUNCIO e rejeito todos os dons de imitação ou fenômenos espirituais.
Se tais coisas procedem do SENHOR, me abençoa e faz crescer nestes dons, de
modo que tua Igreja seja abençoada e edificada mediante tua graça.
Já abordamos durante esta apostila, como o diabo tem uma habilidade
sobrenatural de enganar. Esse é o seu maior trunfo. Devermos viver diariamente
buscando No SENHOR o dom do discernimento para não sermos vítimas do
maligno.

Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm
os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:14
Podemos não conseguir expor as mentiras de satanás, mediante a lógica
humana, então somente conseguiremos fazê-lo mediante a revelação de D’us. É
crucial que quando, ao se dispor a envergar a armadura de D’us, que você
comece cingindo-se com o cinturão da verdade, (Efésios 6:14). A luz da verdade
é a única arma válida contra as trevas da mentira.
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11. PERIGO DE SE PERDER O CONTROLE
Uma das grandes estratégias de Satanás está em nos fazer perder o controle sobre
nossos hábitos diários, principalmente, em nossa vida espiritual, nos levando a viver o
errado como se fosse verdade, por exemplo: as perdas: do controle alimentar, sobre seu
comportamento sexual e sobre sua vida devocional e emocional. Tudo isso tem o intuito
de manter uma prisão espiritual, onde se perde o habito de orar, ler as Escrituras, cantar
louvores e testemunhar uma vida Cristã autentica.
Em Geral, os crentes são vulneráveis à tentação, à acusação e ao engano do inimigo,
mas por alguma razão, hesitamos em admitir que os crentes possam perder sua
liberdade e ficar à mercê de influencias demoníacas. Entretanto, as evidencias
escriturísticas são abundantes e claras de que os crentes continuamente sucumbem às
tentações, acusações e enganos do maligno e assim perdem o controle sobre si mesmas.
Vivemos num mundo cujo deus é satanás, deste modo é contínuo a possibilidade de
sermos tentados, enganados, e acusados pelos demônios, se deixarmos ser influenciados
poderemos perder o controle no mesmo grau em que a mentira foi plantada.

Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar
como trigo; Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te
converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à
prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que
três vezes negues que me conheces. Lucas 22:31-34
O Apóstolo Pedro é um exemplo de alguém que perdeu o controle temporário para
satanás, que direito teria o maligno de formular tal exigência? Aparentemente Pedro
havia fornecido ao diabo um ponto forte de apoio, mediante o orgulho, ao discutir com
os demais discípulos sobre qual deles seria o Maior, Veja: E houve também entre eles

contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas 22:24. Ainda que Pedro com
toda a sinceridade intencionasse permanecer ao lado do Mestre até a morte, Jesus
anunciou que Pedro o negaria três vezes, o que de fato ocorreu. É bastante encorajador
saber, porém, que Jesus já havia orado pela recuperação total de Pedro, antes desse
incidente.
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Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre
os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais
ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado
quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no
espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, Em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor
Jesus Cristo, Seja, este tal, entregue a Satanás para destruição da carne, para que o
espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5:1-5
Esta mensagem contém instruções de Paulo concernentes a um homem da igreja de
coríntios que tinha um relacionamento incestuoso com a mulher de seu pai. Era um
crente tão enganado por satanás e tão controlado pela imoralidade que ele
aparentemente, exibia seu relacionamento ilícito perante toda Igreja. O julgamento de
Paulo sobre esse homem foi severo. Paulo permite que satanás “cuidasse” desse crente
durante certo tempo, na esperança de que por fim confessasse seu pecado, pedisse
perdão e se arrependesse. Alguns ficam imaginando se uma pessoa com esse nível de
imoralidade é, de fato, um crente em Cristo. Mas, se esse homem não fosse um crente,
Paulo não o teria disciplinado, visto que da igreja só se espera que discipline os crentes
sob jurisdição espiritual. Esse homem era crente, membro da igreja, pelo que Paulo o
assim o tratou, o qual se permitirá cair numa armadilha, a da imoralidade. A esperança
de Paulo seria que esse crente experimentasse as consequências naturais de seu pecado,
se arrependesse e se libertasse de sua escravidão.

Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma
propriedade, E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher; e, levando uma
parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu
Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço
da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por
que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos
os que isto ouviram. Atos 5:1-5
O Problema de Ananias foi ceder que a mentira de satanás lhe enchesse (Controlasse) o
coração, assim houve grande temor, e desta maneira a Igreja é alertada para o problema
da mentira. Não podemos dar bases de apoio a satanás. Pois no final das contas quem
arcará com as consequências seremos nós mesmos.
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Qualquer coisa perversa que você não consegue parar de fazer, ou qualquer coisa
piedosa que você não consegue fazer pode constituir uma área que o demônio tomou
sob seu controle.
A proteção divina é condicional, depende de sua disposição para reagir favoravelmente
à provisão de D’us. Se não resistirmos ao diabo, ele não se verá obrigado a ir embora,
Tiago 4:7.
Tiago 4:1, diz que a fonte de nossas guerras e contendas são “os prazeres” que “militam
na vossa carne”. Rm 6:12 diz, “Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às vossas paixões” Falar a verdade, viver uma vida de retidão
e revestir-se da armadura de D’us é responsabilidade individual de cada crente”. Não
posso ser responsável em seu lugar, e você não pode se responsabilizar por mim.
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12. OS 7 PASSOS PARA LIBERTAÇÃO EM CRISTO

A liberdade em Cristo, à libertação do engano e interferência demoníaca são herança de
todos os crentes (Gl 5:1). Podemos perceber que o falso conceito de D’us e a deificação
(Divinação) de satanás, são as maiores causas das doenças mentais. Consequentemente
sua liberdade depende agora daquilo em que você decidir crer daqui por diante, daquilo
que eu e você confessar, perdoar, renunciar e abandonar.
Ninguém pode crer em seu lugar. A Batalha Espiritual pela posse de sua mente só pode
ser vencida se você escolher pessoalmente a verdade. O diabo só será derrotado se você
confrontá-lo verbalmente. À medida que você for dando passo após passo, é importante
que você se submeta a D’us no íntimo e em seguida resista ao diabo verbalmente, lendo
em voz alta cada oração e cada declaração.

1º PASSO: RENUNCIAR AO PASSADO E RECEBER A VERDADE
É necessário renunciar a seus envolvimentos atuais ou passados com práticas de
ocultismo, ou falsas religiões, inspiradas por satanás em doutrinas erradas a luz das
escrituras e renunciar as obras da carne. Você deve não apenas acatar a verdade, mas
também renunciar a satanás e as suas mentiras, não existe meio termo com a verdade.
Oração base para a libertação

Meu SENHOR e meu Rei, peço que me reveles todas as práticas ocultas, as falsas
religiões e falsas doutrinas e mestres, com laços emocionais e pecados com que estive
envolvido(a), voluntária ou involuntária, Confesso que Participei:
Lista de Experiências não Cristãs para ajudar neste processo.
OCULTISMO - Falar em transe, Telepatia, Fantasmas, Leitura de mãos, Astrologia,
parapsicologia, hipnose amadoresca, cura por magnetismo, encantamento mágico,
sugestão mental, magia negra, magia branca, pactos de sangue, fetichismo, incubi
succubi (espíritos sexuais), jogar búzios, leitura da sorte por cartas de baralho, filmes de
terror e outros...
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SEITAS – Testemunhas de Jeová, Mormonismo, Maçonaria, Nova Era, Unitarismo,
Meninos de deus, Ciência Cristã, Outros.
OUTRAS RELIGIÕES – Espiritismo, Budismo, Hare Krishina, Rosacrucianismo,
Hinduísmo, Islamismo, Macumba, Umbanda e Quimbanda, Xangô, Ioga, outras...
OBRAS DA CARNE, HERANÇAS ESPIRITUAIS, LAÇOS e PECADOS - as obras da
carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, Idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos
declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino
de Deus. Gálatas 5:19-21
HERANÇAS ESPIRITUAIS - heranças que recebi: Quebra de alianças; envolvimentos
com idolatria; rebelião contra pais; pecados encobertos e falta de perdão (levar ao
compartilhamento); jugo desigual; palavras proferidas contra você ou algum familiar;
Todo o envolvimento com espiritismo, feitiçaria, satanismo e maçonaria; invocação de
espírito de morte (tentativa de suicídio, suicídio, aborto e homicídio); ter praticado roubo
ou possuir objeto de roubo; todo o tipo de perversão sexual.
PECADOS E SINTOMAS DAS HERANÇAS ESPIRITUAIS - Sentimento de rejeição,
ressentimento, mágoa, falta de perdão, violência, ira, tendência ao suicídio, impaciência,
desconfiança, falsidade, fingimento, desequilíbrio emocional, retardamento, sensibilidade
excessiva, alucinações, imaturidade emocional, hábitos nervosos, riso incontrolado,
tendência a bruxaria, possessividade, manipulação, má educação, complexo de
inferioridade, solidão, sentimento de feiura, inveja, perseguição, raiva, revanchismo,
exagero, hipocrisia, infidelidade, problemas de caráter, falta de memoria, gagueira,
preguiça mental, covardia, insegurança, desprezo, covardia, ódio de si mesmo, insônia,
melancolia, ciúme, mania de grandeza, vontade de aparecer, murmuração, necessidade
de elogio, incapacidade de amar, sensualidade, prostituição, fornicação, falso amor,
homossexualismo, lesbianismo, olhar sensual, promiscuidade, indisciplina, negligência,
insubmissão ao cônjuge, ingratidão, irresponsabilidade, agressão, curiosidade,
indiferença, prostração, sonolência, dificuldade de concentração, autocondenação,
negativismo, machismo, racismo, vaidade, malicia, lascívia, impureza sexual, adultério,
maldade, sadismo, frigidez, importância, masturbação, paixões, sonhos eróticos,
insubmissão, rebeldia em casa, egoísmo, teimosia, soberba, desleixo, apatia, indecisão,
desordem pessoal, dificuldade de orar, tristeza crônica, autismo, fantasia, blasfêmias,
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nervosismo, tagarelice, conversa suja, falsa compaixão, amor aos bens materiais, mal
humor, timidez, incapacidade de fazer amigos,
VÍCIOS: cigarro, café, refrigerante, comer em demasia, álcool, jogos de azar, televisão,
celular, WhatsApp, Facebook, e Instagram, redes sociais, etc..
Nojo de certos alimentos, mania de doenças, mentiras, encobrir as faltas, negar os
pecados, astucias, espírito de crítica, sarcasmo, difamação, amor ao conforto, luxuria,
tiques nervosos, hábito de roer unhas, mania de roubar,
MEDOS: Altura, andar de avião, elevador, atravessar a rua, comer em público, falar em
público, ministrar a palavra, ser roubado, sofrer acidentes, animais, casar, escuridão,
estar só, fracassar, insetos, morrer, de ter filhos, e do futuro.
LAÇOS: Relacionamento com incrédulos, sociedade empresariais com descrentes,
pecados pelos cinco sentidos que geraram escravidão da alma como: Ídolos, Musicas,
Novelas, Festas, drogas etc...
DIFICULDADES QUE OS LAÇOS CAUSAM: Interrupção da oração, diminuição da fé,
ausência nos cultos, nas NEF’s e nos MD4, falta de compressão da palavra, etc...

PEÇO O TEU PERDÃO E RENUCIO A TODOS ESTES PECADOS, LAÇOS, FALSAS
RELIGIÕES, FALSOS MESTRES, OBRAS DA CARNE, PROBLEMAS EMOCIONAIS,
DE CARATER E AS CAUSAS GERADAS PELOS LAÇOS QUE MANTEM, AS
MALDIÇÕES, OS DEMONIOS E SATANAS LIGADOS A MIM EM NOME DE NOSSO
SENHOR JESUS E PELO SEU SANGUE DERRAMADO PELOS NOSSOS PECADOS,
RECEBO A MINHA LIBERTAÇÃO.
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OUTRO MODELO DE ORAÇÃO DE GRANDE RENÚNCIA
(PODE SER USADA EM ACONSELHAMENTO, QUEBRA DE MALDIÇÕES, MD4,
NEF’S, QUALICAMP, CULTOS DE CURA E LIBERTAÇÃO, ETC..)
Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante
dos principados e potestades e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus
Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu Deus, a quem eu
sirvo; e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos
os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás e seus demônios, e a
todas as suas obras. Passo a renunciar, colocando sobre a cruz de Cristo, e pedindo
perdão ao Senhor, os seguintes pecados:
IDOLATRIA
Renuncio todo o meu envolvimento e renuncio qualquer vinculação do meu
nome a qualquer santo, desligando espiritualmente esta vinculação; renuncio ter
participado de procissões, ter carregado imagens e velas, ter-me vestido de anjinho, ter
usado coroa; peço perdão pelo pecado da idolatria, e cancelo toda veneração e
adoração que dei aos santos, coloco ainda o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz
na minha vida e todas as maldições que vieram sobre mim em decorrência desses
pecados.
Renuncio todas as velas que acendi para as almas - para o anjo da guarda - para
mim mesmo - velas de 7 dias; peço perdão por estes pecados, e desligo, em nome de
Jesus, todo seu efeito espiritual sobre a minha vida.
Renuncio também todas as imagens, de qualquer tipo, que possuí ou possuo;
cancelo, em nome de Jesus, toda veneração e adoração que dei a elas, e cancelo em
nome de Jesus todo relacionamento da minha vida com os demônios por trás dessas
imagens.
Renuncio, cancelo e torno sem efeito, em nome de Jesus, todas as rezas que rezei
a santos: Ave Maria Terço - Novena - Trezena - Santa Cruz de Caravaca - São Cipriano São Marcos e São Manso - Pedra da Lua - Das Sete Velas - Santo Expedito - Santa
Clara - Salve Rainha e todas as outras; peço ao Senhor que envie seu anjo até as
pessoas que foram atingidas por essas rezas e desfaça em suas vidas tudo o que foi
danificado pelo poder das trevas através dessas rezas.
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Quermesses - Halloween e quaisquer outras festas religiosas; desligo espiritualmente
todo o efeito das mesmas sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu amarro, e expulso
da minha vida, lemanjá, Cosme e Damião, Daum, exus-mirins e todos os demônios
relacionados com os santos e com essas práticas; vão para o lugar que o Senhor Jesus
determinar.
PRÁTICAS DIVERSAS
Renuncio a todas as simpatias que fiz ou que mandei fazer, para mim ou para
outras pessoas. Desligo espiritualmente, em nome de Jesus, todo o seu efeito e declaro
então quebrado está todo direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, em
decorrência desse pecado.
Renuncio a todos os benzimentos que recebi, que fiz e que levei outras pessoas a
receber. Desligo espiritualmente todo o efeito desses benzimentos e rompo, em nome de
Jesus, qualquer relacionamento com as entidades e demônios envolvidos. Quebrado
está, portanto, todo direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, em
decorrência desses pecados.
Renuncio a todos os amuletos, patuás e talismãs que possuí ou possuo: ferradura,
pé-de-coelho, trevo de 4 folhas, santinhos, crucifixo, búzios, semente de jeriquiti,
suástica, estrela do mar, cavalos marinhos, caramujos, conchas do mar, âncora,
escaravelho, cruz de caravaca, penas, buda, pirâmide, coruja, morcego, yin yang,
cristais, flor-de-Lotus, cruz ansata e quaisquer outros objetos com o fim "dar sorte" ou
"livrar-me de qualquer mal". Desligo, em nome de Jesus, todo efeito espiritual desses
objetos sobre a minha vida, em decorrência desses pecados.
Renuncio a todos os meios de adivinhação que consultei ou que realizei:
horóscopo, leitura de mãos, de cartas, tarô, búzios, bola de cristal, mapa astral, bacia
d'água, hidromancia, leitura de nuvens, numerologia, e quaisquer outros; peço perdão
ao Senhor por esses pecados e desligo agora, em nome de Jesus, todo efeito espiritual
dos mesmos sobre a minha vida; quebrado está, assim, todo o direito de Satanás e seus
demônios atuarem em minha vida em decorrência desses pecados.
Renuncio a todas as fitinhas coloridas que usei e a todas as cordinhas com búzios,
relacionadas com quaisquer entidades; desligo, em nome de Jesus, todo seu efeito
espiritual sobre a minha vida; quebrado está, também, todo direito de Satanás e dessas
entidades sobre a minha vida. Renuncio os jogos que empregam magia, violência e
morte.
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Renuncio a Piton, a Ifã e a todos os espíritos malignos relacionados com essas
práticas; em nome de Jesus eu os amarro e os expulso da minha vida, para o lugar que
o Senhor Jesus determinar.
ATIVIDADES MÍSTICAS
Renuncio as experiências místicas que realizei: com copos, com tesoura, com
pêndulo, pirâmides, cristais, uso de cores, e quaisquer outras experiências semelhantes.
Renuncio ainda a todos os poderes paranormais que desenvolvi, todo o poder da mente,
todas as viagens astrais, mantras, visão de vultos, audição de vozes, visão de espíritos,
pressentimentos, e coisas semelhantes a essas feitas através das chamadas "energias
mentais" e "energias cósmicas". Desligo espiritualmente todo efeito desses atos sobre a
minha vida, em nome de Jesus. Quebrado está, também, todo direito de Satanás e seus
demônios sobre a minha vida, em decorrência desses pecados.
Renuncio ainda todo envolvimento e prática que fiz na Pró-Vida, na Perfeita
Liberdade, na Voga, na Parapsicologia, na Ação-Vida, no Mind-Power, na Hipnose, no
Tai-Chi-Chuan, na Gnose, e em qualquer outro movimento da Nova Era; cancelo e
desligo espiritualmente todo efeito desse meu envolvimento, fechando todos as chacras
que foram abertos, cancelando toda invocação e uso de energias mentais e energias
cósmicas na minha vida, em nome de Jesus. Desligo sobre o meu corpo, em nome de
Jesus, tudo o que foi ligado pelo poder das trevas, Renuncio ainda todos os poderes
paranormais que desenvolvi através desse envolvimento. Quebrado está, portanto, todo
direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, em decorrência desse meu
envolvimento.
Renuncio a Ashtar, a Saint Germain e a todos os espíritos malignos relacionados
com essas práticas; em nome de Jesus eu os amarro e os expulso da minha vida, para o
lugar que o Senhor Jesus determinar, e cancelo todo o seu poder de ação sobre a minha
mente.
ESPIRITISMO
Renuncio todo o meu envolvimento com o Espiritismo Kardecista, e com a
Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Magia Negra e outras linhas da feitiçaria, da
macumbaria e do uso de poderes mágicos.
Em nome de Jesus, renuncio a todas as consagrações da minha pessoa feitas a
quaisquer entidades e desfaço espiritualmente todo pacto com Satanás e seus demônios,
feitos por mim ou por meus antecedentes envolvendo a minha vida e a de meus
descendentes, e torno assim sem efeito todos os termos desses pactos, cancelando todo
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direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida e meus descendentes, em
decorrência dos mesmos.
Renuncio ainda a todas as funções que ocupei nessas seitas e renuncio a todos os
rituais que realizei para poder ter as funções que ocupei. Renuncio a todos os atos que
me comprometeram com qualquer entidade, ou que invocaram qualquer entidade, em
nome de Jesus.
Renuncio aos banhos místicos que tomei: de ervas - de 7 legumes - de marafo de água de sereno - de ondas - de flores - de verduras - de azeite - de sal grosso - de
perfume - de frutas - de água de fumo - de pipoca - de sangue e quaisquer outros;
desligo espiritualmente sobre a minha vida, em nome de Jesus, qualquer efeito desses
banhos.
Renuncio todos os rituais que pratiquei ou com que me envolvi: baforadas de
cachimbo, charuto ou cigarro - fechamento de corpo - descarrego - círculo de pólvora tudo que comi ou bebi em oferecimento às entidades - cantigas que entoei às entidades todas as vezes que fiz gira para incorporação - ter sido médium, cavalo ou aparelho - ter
feito santo de cabeça - ter feito cabeça - fortalecimento de cabeça confirmação de guias
e proteção - coroação - batismo no terreiro - casamento no terreiro - consagração de
filhos a entidades - todos os pedidos que fiz a entidades - assentamento de santo marcas no corpo batidas de cabeça - oferecimento de animais em trabalhos às entidades
- oferecimento de sacrifício humano às entidades - oferendas de comidas, bebidas,
doces, iguarias, flores e outras coisas às entidades - festas de caboclo, boiadeiro, de exus,
e para todos os orixás - e todos os rituais de que participei.
Renuncio ainda, quebrando todos os seus efeitos, em nome de Jesus, os
trabalhos que realizei ou de que participei e ainda que arriei na mata, na encruzilhada,
na cachoeira, na lama, no jardim, em cima da pedra, na sarjeta, na cova, em casa, na
praia, no cemitério, no rio, no formigueiro, na montanha, no portão ou porteira, no
centro ou terreiro, na gameleira branca, fora do país, e em qualquer outro lugar.
Renuncio todas essas práticas e coloco esses pecados sobre a cruz de Cristo.
Desligo, em nome de Jesus, todo o seu efeito sobre a minha vida e sobre a vida de
outras pessoas que foram atingidas; cancelo assim todas as oferendas às entidades em
nome de Jesus, rompendo todo relacionamento com elas. Quebrado está, então, em
nome de Jesus, todo direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em
razão desses pecados.
Renuncio a todas as entidades espirituais relacionadas com as sete linhas da
Umbanda, com o Candomblé e com todo o Espiritismo: renuncio a todos os exus,
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caboclos e índios; aos oguns, a Oxalá, a lansã, a Omulu, a Preto Velho, a Oxóssi, a
Oxum e a todos os orixás; em nome de Jesus eu os amarro e os expulso da minha vida,
para o lugar que o Senhor Jesus determinar.
SEITAS
Renuncio a todas as seitas e religiões com que me envolvi: Budismo, Shintoísmo,
Taoísmo, Messiânica, Seicho-No-Iê, Mahikari, Hare Krishna, Tantrismo, Maçonaria,
Rosa Cruz, Mórmons, Testemunhas de Jeová, Ateísmo, Islamismo, Ciência Cristã, Santo
Daime, Racionalismo Cristão, Hinduísmo, Unificação, Meninos de Deus, Legião da Boa
Vontade, Wicca, Culto aos Ancestrais, Pajelança.
Declaro que nenhuma religião leva a Deus, mas somente Jesus Cristo. Ele é a
verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Deus, a não ser por Ele, Jesus
Cristo; Ele é o único caminho para Deus. Renuncio assim a todas as doutrinas dessas
religiões e todos os seus ensinamentos; em especial renuncio à doutrina da
reencarnação, à doutrina do karma, renuncio ao ensino de que "eu sou deus".
Renuncio a todos os sacrifícios que dei nessas seitas, todas as rezas, incensos,
mantras, venerações, e renuncio a tudo o que comi ou bebi nessas seitas, e desligo todo
efeito espiritual desses atos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Peço perdão ao
Senhor por ter contribuído financeiramente para as seitas com que me envolvi. Peço ao
Senhor que envie seus anjos até os locais das religiões, seitas, e centros que frequentei, e
coloquem o sangue de Jesus sobre o meu nome nos registros existentes nesses locais,
deles desligando espiritualmente qualquer vinculação da minha pessoa, em nome de
Jesus.
Renuncio a Lúcifer, Belzebu, Vishnu, Shiva, Buda, Bonzo, Isis, Krishna, Dagon e
a todos os espíritos malignos relacionados com estas seitas, religiões e práticas; em nome
de Jesus eu os amarro e os expulso da minha vida, para o lugar que o Senhor Jesus
determinar.
SEXO
Peço perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos pecados de sedução - lascívia sensualismo - bestialidade - incesto - pensamentos impuros - fornicação - prostituição adultério - homossexualismo ou lesbianismo - masturbação - pornografia - poligamia orgia sexual - libertinagem - bastardo estupro - fetichismo - pedofilia - sexo anal e toda e
qualquer outra perversão sexual. Coloco todos esses pecados que pratiquei sobre a cruz
de Cristo, recebo o perdão do Senhor e declaro que toda a minha vida sexual está
completamente lavada no sangue do Cordeiro. Quebro, em nome de Jesus Cristo, todas
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as maldições que vieram sobre mim e todo direito legal de Satanás e seus demônios
sobre a minha vida, em decorrência desses pecados, em nome de Jesus.
Desligo também, em nome de Jesus, a condição de ter sido uma só carne com
todos os parceiros sexuais fora do casamento. Em nome de Jesus eu retiro deles,
tomando de volta para mim, tudo o que era meu que neles tenha permanecido; e retiro
de mim tudo o que, sendo deles, tenha permanecido em mim, desvinculando-me
totalmente deles em corpo, alma e espírito.
Renuncio a Diana, a Asmodeus, às Pomba-Giras e a todas as demais entidades
espirituais relacionadas com esses pecados. Em nome de Jesus eu os amarro e os
expulso da minha vida; vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Desligo ainda
todo encantamento por eles ligado em mim, e queimo, com o fogo do Espírito, todo
estigma maligno por eles colocado em mim.
DIVERSOS
Peço perdão também ao Senhor pelo pecado de ter praticado abortos ou ter
consentido na sua realização. Peço perdão pelo pecado de ter tido pensamentos de
morte e de ter atentado contra a minha vida. Peço perdão pelo pecado de ter desejado o
mal ou a morte a alguém. Libero sobre essa pessoa a benção de Deus e declaro que a
perdoo, em nome de Jesus. Cancelo assim, em nome de Jesus, toda maldição que veio
sobre mim em razão desses pecados. Quebrado está, também, todo direito legal de
Satanás e de todo espírito de morte sobre a minha vida, que expulso, em nome de
Jesus.
Peço perdão ainda pelos pecados de alcoolismo, fumo, drogas, hipocondria,
jogos de azar, roubos e furtos, glutonaria, assassinato, brigas, palavras torpes, pragas,
avareza, ganância, usura, retenção do dízimo, sonegação, agressividade, ira, vingança,
ódio, destruição, medo, ansiedade, confusão, mentira, preguiça, acepção de pessoas,
consumismo, traição, palavras malignas, blasfêmias, tomar o nome de Deus em vão, não
santificar e guardar o dia de descanso do Senhor, cobiça, inveja, desobediência a Deus,
desobediência aos pais, engano, murmuração, todo tipo de idolatria, corrupção, dolo,
injustiças, maldade, incredulidade, rebeldia, orgulho. Coloco todos os meus pecados
sobre a cruz de Cristo, recebo o seu perdão e, em nome de Jesus, quebro todas as
maldições que vieram sobre a minha vida. Quebrado está, também, todo direito legal de
Satanás e seus demônios sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo.
Renuncio a Ários, Damian, Menguelesh, Nosferatus, Mamam, Apoliom, e a todas
as demais entidades espirituais relacionadas com estes pecados; em nome de Jesus eu os
amarro e os expulso da minha vida, para o lugar que o Senhor Jesus determinar.
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Tomo agora toda a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder, para
continuar a lutar contra as trevas em nome de Jesus Cristo. Cubro-me com o sangue do
Cordeiro e não permito que Satanás e seus demônios venham contra mim, nem contra a
minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione, sob
nenhuma forma de retaliação, em nome de Jesus.
Estou liberto dessas opressões e prisões, e me encho agora do Espírito Santo pela
fé, de forma a poder frutificar todo o fruto do Espírito, como sendo a expressão da
presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida.
E eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por sua grande
vitória na minha vida; toda honra, toda glória e todo louvor a Ele. Pelo Século dos
Séculos. AMÉM!
2º PASSO: DEIXANDO A METIRA E VIVENDO A VERDADE
Devemos abandonar a falsidade e falar a verdade em amor (Efésios 4:15,25). A pessoa
mentalmente sadia é a que está a par da realidade e relativamente livre da ansiedade.
Ambas as qualidades deveriam descrever o crente em Cristo que renunciou à mentira e
abraçou a verdade.
Leia em Voz Alta a Seguinte Oração:

Meu PAI, Meu SENHOR, eu sei desejas a verdade no íntimo, e que a posse dessa
verdade é o caminho da libertação (Jo 8:32). Reconheço que tenho sido enganado pelo
pai da mentira (Jo 8:44), e que tenho enganado a mim mesmo (1Jo1:8). Oro no nome
do SENHOR JESUS, pedindo-te PAI, que repreendas todos os espíritos enganadores em
virtude do sangue de JESUS CRISTO, derramado na Cruz, e no poder na ressurreição
do SENHOR. Pela fé eu te recebi em minha vida, e estou agora sentado com Cristo no
céu (Efésios 2:6), por isso ordeno a todos os espíritos enganadores que sejam expulsos
de minha vida. Eu agora peço que o Espirito Santo me guie em toda verdade (Jo16:13).
Peço-te, como o salmista: “Sonda-me, ó D’us, e conhece o meu coração: prova-me e
conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo
caminho Eterno” (Salmos 139:23-24).
Em nome de JESUS, Amém.
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A Fé não cria a realidade, a fé reage à realidade, Se a fé for em algo que não é a
verdade, o modo de vida não será correto. Se você só crê naquilo que sente, será
conduzido por impulso emocional após o outro. O Caminho da verdade começa com
verdade da palavra de D’us.
Leia Durante Várias semana essa declaração de Fé
1. Creio que só Existe um Único e Verdadeiro D’us vivo (Êxodo 20:2-3);
2. Creio que Jesus é O Messias de Israel e do mundo, Se Fez Carne e Habitou entre
Nós (Jo 1:1,14); Destruiu as obras do diabo (1Jo3:8), triunfando deles na Cruz
(Cl2:15);
3. Creio que D’us me ama em Cristo (Rm 5:8);
4. Crio que sou filho(a) de D’us (1Jo3:1-3);
5. Eu Decido que serei forte no SENHOR, na força de seu poder (Efésios 6:10);
6. Não confio na carne (Fp3:3), visto que nossas armas não carnais (2Co 10:4),
Coloco toda armadura de D’us (Efésios 6:10-17) e resisto ao diabo;
7. Creio que toda a autoridade e poder nos céus e na terra pertencem a Jesus
(Mt28:18);
8. Creio que os demônios estão sujeitos a mim em Cristo, por que sou membro do
Corpo do MESSIAS, (Efésios 1-19-23);
9. Creio que sem Cristo nada posso fazer (Jo15:5);
10. Creio que a verdade me libertou (Jo8:32);
11. Decido que o meu corpo é instrumento de justiça, sacrifico vivo e santo (Rm1212);
12. Peço meu PAI que me encha com seu Espírito Santo (Efésios 5:18);
13. Renuncio a todos os meus objetivos egoístas e escolho para mim todos os
objetivos últimos do amor, (1Tm1:5);
14. Decido Obedecer ao maior de todos os mandamentos: Amarei SENHOR meu
D’us de todo o meu coração, alma e mente, e amarei ao próximo como a mim
mesmo. (Mateus 23:37-39).
3º PASSO: DEXANDO A AMARGURA E VIVENDO O PERDÃO
Somos advertidos que perdoemos ao próximo, de modo que satanás não possa tirar
vantagem de nós (2 Co 2:10-11).
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Por que o perdão é a questão crucial para a nossa libertação? Por causa da Cruz. D’us
não nos deu o que merecemos; ele nos deu aquilo de que precisamos, de acordo com a
sua misericórdia. Devemos ser tão misericordiosos quanto nosso pai celeste (Lc6:36).
Devemos perdoar como fomos perdoados (Efésios 4:31-32).
Você os livra de seu anzol, mas jamais eles ficam livres do Anzol de D’us. D’us lhes dará
um tratamento justo – algo que nós não podemos fazer.
Os Crentes (Discípulos) sentem a dor das ofensas interpessoais, mas não estão dispostos,
a reconhecê-las. Permitamos que D’us traga a dor à superfície, de modo que o SENHOR
possa tratar dela. É quando se processa a cura. O Perdão relaciona-se com a dor que
você sente, e não com o comportamento do ofensor. Peça a D’us que traga à sua mente
as pessoas a quem você precisa perdoar, enquanto lê a seguinte oração em voz alta:

SENHOR Meu PAI, eu te agradeço pelas riquezas de sua graça, paciência, misericórdia e
bondade, pois eu sei que teu amor me conduziu ao arrependimento (Rom 2:4).
Confesso que não tenho estendido a mesma paciência e bondade a outras pessoas que
me ofenderam, mas ao contrário, tenho guardado amarguras e ressentimentos. Eu oro
para que durante este tempo de autoexame, tu me tragas a memória somente as pessoas
a quem não perdoei, para que eu possa perdoar a elas (Mt 18:35). Também oro neste
sentido: se eu ofendi a outras pessoas, tu me trarás à mente somente aquelas pessoas
das quais devo procurar receber perdão, na extensão em que eu necessito procura-las
(Mt 5:23-24). Peço-te isto no precioso nome de Yeshua Hamashia, meu SENHOR.
4º PASSO: REBELDIA E SUBMISSÃO
Vivemos numa geração rebelde, composta de indivíduos que julgam ter o direito de
pronunciar julgamento condenatório sobre as autoridades. Os crentes não constituem
exceção. Os membros da Igreja criticam o ministério de louvor, criticam os pastores e as
ministrações. Estaríamos numa posição incrivelmente melhor se assumíssemos atitudes
de adoração no culto, em vez de ficarmos criticando o culto, e se permitíssemos que a
ministração nos criticasse, em vez de criticarmos a ministração.
Somos tentados a rebelar-nos contra as autoridades humanas. Temos duas
responsabilidades: Orar por elas e submeter-nos a elas. Desobedecer à autoridade
somente quando moralmente fere a palavra de D’us.
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Peça perdão quando não se foi submisso à vontade de D’us, e declare sua confiança no
SENHOR, e que Ele vai operar através de suas linhas de autoridade já estabelecidas:
Faça a seguinte Oração em Voz Alta:

SENHOR meu D’US meu, PAI tu disseste que a rebelião é como o pecado da feitiçaria,
e que a insubordinação é como a iniquidade e a idolatria (1 Sm 15:23). Eu sei agora
que pelas minhas ações e atitudes tenho pecado contra ti, com um coração rebelde. Eu
te peço perdão pela minha rebeldia, e oro para que pelo sangue derramado do
SENHOR Jesus todo território que os maus espíritos conquistaram em minha vida, por
causa da minha rebelião, me seja recuperada. Oro para que O SENHOR derrames luz
em todos os meus caminhos, de modo que eu possa conhecer minha rebeldia, em todas
as suas extensões, e que eu saiba e possa ter um espirito submisso, e um coração de
servo. Em nome de Jesus Cristo, meu SENHOR, Amém.
5º PASSO: ORGULHO E HUMILDADE
Orgulho é um assassino. O Orgulho é o que ocasionou a expulsão de satanás do céu,
nosso orgulho deve ser na pessoa adequada, O SENHOR JESUS, e não em nós mesmo.
Orgulho é ser independente de D’us. Devemos ter orgulho de nossa dependência em
D’us e em seu poder por meio de Yeshua.
Faça essa Oração para quebrar a independência a D’us:

SENHOR Rei do Universo, Pai Celestial, tu dissentes que o orgulho antecede a
destruição e um espirito arrogante precede a queda, (Pv 16:18). Eu confesso que não
me neguei a mim mesmo, não tomei minha cruz diariamente, e não te seguir (Mt 16:24),
Ao desobedecer dessa maneira, dei lugar ao inimigo em minha vida. Venho crendo que
posso ser bem-sucedido, e posso viver vitoriosamente por minhas próprias forças e
recursos. Confesso, agora que pequei contra ti, ao colocar minha vontade acima da tua,
ao centralizar minha vida ao redor do meu eu, em vez do SENHOR. Agora renuncio à
vida de egoísmo, e ao fazê-lo, cancelo todo território conquistado em meus membros
pelos inimigos do SENHOR Jesus. Oro para que tu me guies, de modo que eu nada faça
motivado pelo egoísmo, nem pelo orgulho vazio. Que eu, com humildade de coração,
considere os outros como sendo mais importantes do que eu mesmo (Fp2:3), Capacitame mediante o amor a servir ao meu próximo e a preferir aos outros em Honra
(Rm12:10). Peço-lhe esta benção em nome de Jesus Cristo, Amém.
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6º PASSO: CADEIAS E LIBERTAÇÃO
Relaciona-se a libertação no nível em que se é recorrente as praticas de pecados, onde
se confessa, mas voltam-se as mesmas práticas. Siga as instruções em Tiago 5:16 / 1 Jo
1:9.

SENHOR Meu PAI, disseste que devemos revestir-nos de Jesus Cristo e de não alimentar
a carne e suas concupiscências (Rm 13:14). Reconheço que me entreguei as vontades da
carne que batalham contra a minha alma (1Pe2:11). Agradeço, porque em Cristo meus
pecados estão perdoados, mas transgredi tua santa lei, e dei ao inimigo oportunidade
para guerrear em meus membros (Ef 4:274; Tg 4:1; 1Pe5:8). Venho diante de ti para
reconhecer meus pecados e buscar purificação em ti (1Jo1:9), para que eu fique livre
das cadeiras do pecado (Gl 5:1). Agora eu te peço que reveles à minha mente de que
maneira eu tenho transgredido tua lei moral e seus princípios, e entristecido o Espirito
Santo.
Confesse seus pecados agora.............depois ore assim:
Agora confesso meus pecados, cometidos contra o SENHOR, e te peço, pelo sangue do
SENHOR Jesus Cristo, perdão e purificação. Cancelo todo território da minha vida em
que as obras da carne e os maus espíritos conquistaram através do meu envolvimento
voluntário com o pecado em Nome de Jesus Cristo, meu Salvador.
7ºPASSO: HERANÇA MALDITA E RENÚNCIA
Em direção da libertação, esse passo faz referência aos pecados cometidos por nossos
ancestrais, e que são visitados até terceira e quarta geração pela justiça do SENHOR
(Êxodo 20:4-5). Alguns teólogos desconsideram essa possibilidade, mas a bem da
verdade, é que os pecados são perdoados, mas as consequências dos pecados ficam, e é
necessário sofrer as demandas que lhes são cabíveis. Na lei, no Pentateuco termos a
necessidade muitas vezes de reparar as consequências de nossos pecados, neste caso
aqui temos os pecados de nossos ancestrais que em muitas vezes não pediram perdão
nem reparam suas falhas, o Ap. Paulo diz claramente que: Não erreis: Deus não se deixa
escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.(Gl 6:7), evidentemente
que ele diz diretamente a atitudes e reponsabilidades individuais no aqui e agora nesta
vida, ou seja em nossa contemporaneidade, mas o princípio pode ser aplicado aos
pecados cometidos por nossos ancestrais, e assim ser necessário cumprir-se nas gerações
seguintes.
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Em Levítico Capítulo 6, temos a ênfase nos sacrifícios no que diz respeito à exigência da
reparação do dano causado pelo pecado, além da apresentação do sacrifício. No caso
de roubo, extorsão, ou abuso de confiança, e retenção de coisas achadas e das quais
houve apropriação sem se esforçar para saber quem era o seu proprietário, deveria
haver restituição destes bens ou valores e, além disso, deveria ser acrescentada a quinta
parte do seu valor como forma de compensação ao proprietário. Isto demonstra
claramente que o perdão de nossos pecados por Jesus não significa a exclusão da nossa
responsabilidade. Ao contrário esta é despertada e aumenta muito, especialmente por
sermos instruídos pelo Espírito Santo, a reparar todo o mal que tivermos praticado
contra o nosso próximo. Não é, portanto, consistente o argumento de que tendo sido
perdoados por Cristo, não temos mais com que nos preocupar, porque a Palavra do
Senhor ensina claramente que Ele exige que façamos reparação do mal que possamos
ter causado a outros.
Quando não se pôde se arrepender, pedir perdão e reparar as ofensas é necessário que
a iniquidade seja visitada pela justiça de D’us, e consequentemente será nas gerações
seguintes.
Quando você tenta derrubar uma fortaleza satânica estruturada em sua família, espere
tremenda resistência. Muitas pessoas ouvem vozes interiores, tonturas e mal estar.

Para se livrar-se de influencias passadas, faça a seguinte oração:
Meu SENHOR e PAI, eu venho ao Ti, como teu filho, comprado pelo sangue do
SENHOR Jesus O MESSIAS, aqui e agora, lavo minhas mãos e desligo a minha vida em
relação todos os pecados de meus ancestrais. Sendo alguém liberto do poder das trevas
e trasladado para o Reino de Teu Filho amado Yeshua, REJEITO e Cancelo todas as
influencias demoníacas que me foram transmitidas por meus antepassados. Sendo
alguém que foi crucificado e ressuscitado com Jesus Cristo, e que está assentado com o
SENHOR no céu, rejeito todas e quaisquer formas pelas quais satanás possa reivindicar
posse sobre mim. Eu me declaro eternamente, e de modo completo, entregue e
comprometido em fidelidade ao SENHOR Yeshua Hamashia. Agora eu ordeno a todo e
qualquer espirito familiar e todo inimigo de Jesus Cristo, que porventura esteja dentro de
mim, ou a meu redor, que fuja de minha presença e jamais volte. Agora eu te peço, Pai
Celestial, que me enchas com teu Espírito Santo. Eu te submeto o meu corpo como
instrumento de Justiça, em sacrifício vivo, para eu possa glorificar-te em meu corpo.
Tudo isso eu faço no nome e na autoridade que há no SENHOR JESUS CRISTO.
Nós chamamos a Cristo e Ele expulsa o inimigo de nossas vidas. Mas é nossa a
responsabilidade de não permitir que o maligno volte. (Gl 5:1).
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Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos
debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1
49
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13. COMO AJUDAR OUTROS A ENCONTRAR A LIBERTAÇÃO EM CRISTO

A primeira e mais importante estratégia de satanás é a mentira, o engano. Quando
confrontado com verdade, as mentiras são expostas, e a estratégia dele muda: da
sutileza, ele passa a ser o leão que ruge (1Pe5:8);
Se pretendermos ajudar pessoas na libertação, devemos ter cuidado e considerar as
seguintes preocupações:

1 – Formulamos erroneamente nossos métodos para tratar dos poderes demoníacos,
porque às vezes focamos muito mais nos evangelhos que nas epístolas.
2 – Alguns crentes argumentam erroneamente que não existe um ministério continuo de
libertação de cativos na igreja, porque as epístolas não contêm instruções especificas
sobre esse assunto.
3 – Temos erroneamente considerado a libertação das pessoas como produto de um
choque entre poderes, em vez de um encontro com a verdade.
4 – Temos presumido erroneamente que a principal qualificação para quem quer ajudar
as pessoas a encontrarem a libertação, é ser dotado de talento e vocação, em vez de
caráter e capacidade para ministrar.
ROTEIRO PARA AJUDAR OS CATIVOS A SE LIBERTAREM
Você deve sentir compaixão, ser compreensivo e não lançar julgamentos. Você deve
estar mais pronto para ouvir do que para reagir. O Conselheiro deve ter cuidado para
não prejulgar a pessoa, e sim, analisar francamente o que se esta relatando.
1. Reúna informações básicas – Família e Vida Pessoal, para entender o histórico
(Vícios, adultérios, histórico de ocultismo etc...) e determinar os problemas são de
causas naturais e ou espirituais. Nível Físico, Mental e Emocional.
2. Confronte os falsos conceitos – Ideias distorcidas de D’us, acham que D’us não as
amam, e não se entregam totalmente a Fé.

3. Fale com as pessoas, não com os demônios – Fique atendo as reações desta
pessoa, caso haja mudança no semblante, tontura e olhos vidrados, faça uma
Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

50

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

oração para que seja neutralizada toda ação demoníaca que tente impedir que
ela participe desse processo, a oração deve ser parecida com esta: Pai em Nome

de Jesus, venho a Ti, coberto pelo sangue derramado. Reconheço tua presença
nesta sala, e também em nossas vidas. Declaro minha absoluta dependência de
Ti, visto que sem Cristo nada posso fazer. Assumo minha posição em Cristo,
assentado com ele no céu. Já que toda autoridade no Céu e na Terra lhe foi
dada, agora reivindico essa autoridade sobre todos os inimigos de Jesus Cristo,
nesta sala e ao redor dela, e de modo especial na pessoa (MENCIONE O NOME
DO ACONSELHANDO). Tu nos disseste que onde estivessem duas ou três
pessoas reunidas em teu nome ali estaria no meio delas, e que tudo que é ligado
na terra será ligado no céu. Concordamos que todos os maus espíritos que estão
dentro do(a) (NOME DO ACONSELHADO), ou ao seu redor, sejam reduzidos ao
silêncio. Não poderão infligir dor alguma, não poderão falar à mente do(a)
(NOME DO ACONSELHADO), nem impedirão que o(a) (NOME DO
ACONSELHADO) de ouvir, ver e falar. Agora, em nome de Jesus Cristo eu te
ordeno, satanás, e toda a tua hoste, que abandones o(a) (NOME DO
ACONSELHADO), libertando-o(a) de vez. Permaneçam amarrados e
amordaçados de modo que o (a) (NOME DO ACONSELHADO), terá a
capacidade de obedecer a D’us, em nome de Jesus.
É preciso que o aconselhado creia na verdade antes de se libertar.

4. Conduza as pessoas pelos 7 passos até a libertação – Haverá oposição, tais como:
isso não vai funcionar, não creio que está escrito, estou lendo. Não se deixe
enganar, peça que a pessoa continue, o maligno é pai da mentira e vai tentar
intimidar.
Abaixo segue uma ficha para entrevistar o aconselhando e assim entender a raiz dos
problemas espirituais:
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FICHA DE ENTREVISTA
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome:________________________________________________________________
Fone:_________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Igreja
Filiada:________________________________________________________________
Atual:_________________________________________________________________
No passado:____________________________________________________________
Escolaridade: __________________________________________________________
Estado civil:____________________________________________________________
Já se divorciou?:_________________________________________________________
Trabalho:______________________________________________________________
2. HISTÓRICO DA FAMÍLIA
A. Religião dos antepassados_______________________________________________
B. Se foram cristãos, como era o testemunho?_________________________________
C. Pais são casados? ______________________E Como era o tratamento entre ambos?
Conhece caso de adultério entre os pais ou avós? ____________________________
D. Há caso de problema de vícios na família? ___________ Doenças Mentais________
E. Caso de doença na família? ______________________________________________
F. Algumas dessas doenças: Tuberculose, Diabetes, Úlceras, Doenças Cardíacas,
Câncer, Problemas glandulares, outros_____________________________________
G. Clima Moral em foi criado: Fale sobre suas roupas, sexo, namoro, filmes, música,
literatura, liberdade de escolha, álcool, fumo, drogas e frequência á
Igreja________________________________________________________________
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3. HISTÓRICO DE SAÚDE PESSOAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.

K.
L.

Hábitos Alimentares? ___________________________________________________
Tem algum vício?_______________________________________________________
Toma algum medicamento?_______________________________________________
Problema de Sono? _____________________________________________________
Você é filho adotivo?____________________________________________________
Você já foi espancado fisicamente, ou abusado sexualmente? __________________
Dores de Cabeça? Insegurança? Preocupações? Tontura? Lasciva? Masturbação?
Pornografia? Fantasias? Depressão? Isolamento? _____________________________
Passa muito tempo no celular, TV ou ouvindo músicas?________ Qual o Conteúdo?
_____________________________________________________________________
Costuma ler a Bíblia? ____________Quando vai Igreja consegue se concentrar no
culto?_______________ Quais os pensamentos que geralmente vem a sua mente?
____________________________________________________________________
Quais destas emoções são difíceis para você controlar? Frustração, ira, ansiedade,
depressão, ódio, amargura, medo de morrer, cometer suicídio? Ou
Qual?________________________________________________________________
Como reage a estas emoções _____________________________________________
Você que é honesto em relação as suas emoções me relação à
D’us__________________________________________________________________

4. HISTÓRICO ESPIRITUAL
A. Se você morresse hoje, para onde iria? ____________________________________________
B. Que direito teria de ir ao céu? O que diria para D’us baseado na palavra
____________________________________________________________________________
C. Você tem o filho de D’us em você? (João 5:11-12) ___________________________________
D. Como sabe que Jesus é o seu SENHOR? ___________________________________________
E. Como
Sabe
que
é
uma
pessoa
salva?
Tens
dúvidas?
____________________________________________________________________________
F. Você está sobre autoridade de uma igreja local, onde a bíblia é ensinada? ___________Você
ajudar essa Congregação? ______________________________________________________
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14. A IDENTIDADE E A POSIÇÃO DO DISCÍPULO
Para quem acredita em Jesus, ter noção da sua identidade em Cristo é a coisas mais
essenciais da vida. Isto porque quando sabemos quem nós somos, tudo muda.
Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazemos é que
determina quem nós somos. Por esse motivo, quando falham ou pecam, ficam muito
tristes. Mas não é o que fazemos que define a nossa identidade; pelo contrário, a nossa
identidade é que deve determinar e guiar aquilo que fazemos.
Desta forma, mesmo quando falhamos, devemos pedir perdão e olhar para Cristo com
confiança, porque graças ao Seu sacrifício nós fomos resgatados e restaurados. Por isso,
estamos seguros da nossa identidade: nós somos filhos de Deus!
Identidade na Bíblia

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.

Gênesis 1:27

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus,

João 1:12

Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo.

1 Coríntios 12:27

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para
anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.

1 Pedro 2:9

Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito da sua vontade,

Efésios 1:5
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OS DEMÔNIOS MAIS PERIGOSOS, SEGUNDO “A IGREJA” SATÂNICA
Em um artigo divulgado pela History, informa que Anton Szandor LaVey, conhecido
como o Papa Negro, autoproclamado sacerdote da Igreja de Satanás e autor da Bíblia
Satânica, teria divulgado os nomes dos demônios mais perigosos do satanismo. Abaixo
apresentamos a lista dos demônios mais perigosos:
Asmodeus: também conhecido como Asmodeo, um demônio do cânone católico,
também chamado no Talmud e demais tratados demonologia. Está diretamente
relacionado com excessos carnais, sensualidade e luxúria, especialmente a relacionada

com estados orgiásticos.

Astarote: notoriamente conhecido como o “Grão-Duque do Inferno”, sua casta
compartilha status com a primeira hierarquia demoníaca que envolve os poderosos
Belzebu e Lúcifer. É um demônio sedutor, que convence principalmente por meio da

preguiça, vaidade e filosofias racionalistas.

Azazel: é líder daqueles anjos caídos que fornicaram com mulheres mortais e deram a luz
uma raça de gigantes, conhecida como Nephilim. Ele ensinou os homens como fabricar

armas de guerra e as mulheres o ocultismos e o uso de cosméticos.

Balaão é um personagem bíblico e profeta da religião da Mesopotâmia. Na concepção
hebraica, é um demônio diretamente relacionada com a avareza e ganância, do poder e
da maldade exemplar.
Behemoth: também conhecido Bégimo, esse demônio de origem hebraica e
características metamórficas, é extremamente poderoso e capaz de assumir a forma de
um animal, como um elefante monstruoso, embora muitos o relacionam a um
hipopótamo.
Beelzebub: mais conhecido como Belzebu, seu nome deriva etimologicamente do “Baal
Zvuv”, que significa “O Senhor das Moscas”. É nada menos que o príncipe dos
demônios, segundo a tradição cristã, tem muitos nomes, dependendo das diferentes
manifestações do mal.
Bilis: é um antigo demônio, constantemente à procura de almas daqueles homens que
praticam uma sexualidade livre. Ele também está representando o elemento Terra e se
completa com a tríade Satanás, Lúcifer e Leviatã.

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.
Manaus-Amazonas

Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com

55

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS

Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia

Cimeries: também conhecido pelo nome de Cimejes, esse demônio é um Marquês do
Inferno, descrito como um grande guerreiro, montando um cavalo preto e escoltada por
20 legiões demoníacas. Ele também é o governante de todos os espíritos africanos.
Damballa: esta divindade demoníaca e primitivo, deriva das origens do voodoo
Africano. Se move lentamente e furtivamente, mas é capaz de fazer movimentos bruscos
e extremamente velozes. Especula-se que a palavra “zumbi” vem da palavra “Nzambi”,
referindo-se a este demônio.
Mormo: é um demônio derivado de um espirito da antiga cultura grega, que castigava as
crianças desobedientes. Além disso, era consorte de Hécate, a deusa grega do
submundo da bruxaria.
Mas existe um D’us, que é superior a todos os demônios juntos, esse D’us é o D’us de
Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que cremos, seguimos e adoramos, e Pai de Nosso
SENHOR Yeshua Hamashia.
Louvado seja o nosso Deus, que enviou o seu único filho para resgatar aqueles que se
haviam perdido!

Fonte: https://www.portalpadom.com.br/estes-sao-os-demonios-mais-perigosos-segundoa-igreja-satanica/
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QUESTIONÁRIO
1. Preencha a ficha de entrevista na página de 52, e analise sua vida, interprete os
resultados, e aplique os 7 passos para libertação que estão nas páginas 34 a 49,
lendo em voz alta.
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Sobre os organizadores
Yves Marcel de Souza Garcia, É Amazonense e casado com a Bispa
Quécia Brandão Garcia, é descendente de catalães, BarcelonaEspanha, é Bacharel em Teologia, com curso em Teologia da
Restauração, Licenciando em Ciências da Religião. Apóstolo e 1º
vice-presidente da Missão Apostólica Sem Fronteiras.
Thomé Eliziário Tavares Filho, É Graduado em Filosofia, Teologia
e Psicanálise. É pós-graduado em especialização em Filosofia
Clinica e Psicopedagogia. Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado
em Psicologia Social. Atuou como Docente Pesquisador na
Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do
Amazonas. Atualmente vem atuando como Docente e Pesquisador
do Programa de Mestrado em Psicologia Social da Universidade Católica de Petrópolis.
É fundador e o atual presidente da Missão Apostólica sem Fronteiras
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