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Aula	13	
Quando	Deus	Fala	Conosco	–	Parte	1	
A	vontade	de	Deus	é	que	estejamos	sensíveis	à	sua	voz	diariamente.	Ele	nos	guia	através	do	Espírito	
Santo,	pela	Sua	Palavra	e	de	outras	maneiras	também.	Deus	fala	através	da	pregação	da	Bíblia,	da	
igreja,	durante	a	oração	e	usa	as	circunstâncias.	A	comunicação	de	Deus	nos	faz	pensar	sobre	coisas	
que	 realmente	 são	 importantes	 e	 que	nunca	 tínhamos	percebido,	 pode	 tocar	 nossos	 sentimentos	
mais	profundos,	nos	dar	uma	nova	percepção	da	vida,	e	nos	fazer	ver	as	coisas	de	maneira	diferente.	
Vamos	estudar	algumas	das	maneiras	como	Deus	fala:	

	

1.	 Deus	fala	através	do	Espírito	Santo	

1.1.	Quando	somos	salvos,	o	Espírito	Santo	passa	a	viver	dentro	de	nós.	A	Bíblia	diz	que	
nós	nos	tornamos	sua	morada.		

Acaso	não	sabem	que	o	corpo	de	vocês	é	santuário	do	Espírito	
Santo	que	habita	em	vocês,	que	lhes	foi	dado	por	Deus,	e	que	vocês	
não	 são	 de	 si	 mesmos?	 Vocês	 foram	 comprados	 por	 alto	 preço.	
Portanto,	 glorifiquem	 a	 Deus	 com	 o	 corpo	 de	 vocês.	 (1	 Coríntios	
6:19,20)	

1.2.	O	Espírito	Santo	simplesmente	habita	em	nós.	Não	precisarmos	ficar	temerosos	em	
perder	 a	 sua	 presença,	 mas	 devemos	 ter	 consciência	 de	 que	 é	 preciso	 fugir	 do	
pecado,	 para	 que	 o	 lugar	 onde	 ele	 habita,	 que	 somos	 nós,	 seja	 santo	 e	 haja	
comunhão.	 A	 Palavra	 nos	 aponta	 que	 o	 Espírito	 Santo	 se	 entristece	 quando	
pecamos,	pois	ele	passa	a	viver	o	nosso	pecado.		

Não	entristeçam	o	Espírito	 Santo	de	Deus,	 com	o	qual	 vocês	
foram	selados	para	o	dia	da	 redenção.	 Livrem-se	de	 toda	amargura,	
indignação	 e	 ira,	 gritaria	 e	 calúnia,	 bem	 como	 de	 toda	 maldade.	
(Efésios	4:30,31)	

Vocês	não	sabem	que	os	seus	corpos	são	membros	de	Cristo?	
Tomarei	 eu	 os	membros	 de	 Cristo	 e	 os	 unirei	 a	 uma	prostituta?	De	
modo	 nenhum!	 Vocês	 não	 sabem	 que	 aquele	 que	 se	 une	 a	 uma	
prostituta	 é	 um	 corpo	 com	 ela?	 Pois,	 como	 está	 escrito:	 "Os	 dois	
serão	uma	só	carne".	Mas	aquele	que	se	une	ao	Senhor	é	um	espírito	
com	ele.	(1	Coríntios	6:15-17)	

1.3.	O	Espírito	Santo	é	o	maior	presente	que	podemos	ter	na	terra.		

Por	 isso	 lhes	 digo:	 Peçam,	 e	 lhes	 será	 dado;	 busquem,	 e	
encontrarão;	batam,	e	a	porta	lhes	será	aberta.	Pois	todo	o	que	pede,	
recebe;	o	que	busca,	encontra;	e	àquele	que	bate,	a	porta	será	aberta.	
"Qual	pai,	entre	vocês,	 se	o	 filho	 lhe	pedir	um	peixe,	em	 lugar	disso	
lhe	dará	uma	cobra?	Ou	se	pedir	um	ovo,	lhe	dará	um	escorpião?	Se	
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vocês,	apesar	de	serem	maus,	sabem	dar	boas	coisas	aos	seus	filhos,	
quanto	mais	 o	 Pai	 que	 está	 no	 céu	 dará	 o	 Espírito	 Santo	 a	 quem	o	
pedir!	(Lucas	11:9-13)	

1.4.	O	Espírito	Santo	é	a	antecipação	da	glória	futura.	É	a	garantia	que	iremos	receber	a	
salvação.	Segundo	a	Palavra	ele	é	o	Penhor	de	nossa	herança.		

Nele,	quando	vocês	ouviram	e	creram	na	palavra	da	verdade,	
o	evangelho	que	os	salvou,	vocês	foram	selados	com	o	Espírito	Santo	
da	 promessa,	 que	 é	 a	 garantia	 da	 nossa	 herança	 até	 a	 redenção	
daqueles	que	pertencem	a	Deus,	para	o	louvor	da	sua	glória.	(Efésios	
1:13,14)	

1.5.	Ele	veio	a	nós	para	ser:	

1.5.1.	 	Nosso	auxiliador.		

Mas	o	Conselheiro,	o	Espírito	Santo,	que	o	Pai	enviará	em	meu	
nome,	lhes	ensinará	todas	as	coisas	e	lhes	fará	lembrar	tudo	o	que	eu	
lhes	disse.	(João	14:26)	

1.5.2.	 	Nosso	consolador.		

E	 eu	 pedirei	 ao	 Pai,	 e	 ele	 lhes	 dará	 outro	 Conselheiro	 para	
estar	 com	 vocês	 para	 sempre,	 o	 Espírito	 da	 verdade.	O	mundo	 não	
pode	 recebê-lo,	 porque	 não	 o	 vê	 nem	 o	 conhece.	 Mas	 vocês	 o	
conhecem,	pois	ele	vive	com	vocês	e	estará	em	vocês.	(João	14:16,17)	

1.6.	Ele	guia	os	nossos	pensamentos.		

	Quer	você	se	volte	para	a	direita	quer	para	a	esquerda,	uma	
voz	atrás	de	você	lhe	dirá:	"Este	é	o	caminho;	siga-o".	(Isaías	30:21)	

1.7.	Ele	nos	guia	na	tomada	das	decisões.	

Mas	quando	o	Espírito	da	verdade	vier,	ele	os	guiará	a	toda	a	
verdade.	Não	 falará	 de	 si	mesmo;	 falará	 apenas	 o	 que	 ouvir,	 e	 lhes	
anunciará	o	que	está	por	vir.	(João	16:13)		

1.8.	O	Espírito	Santo	nos	reveste	do	poder	de	Deus,	para	cumprirmos	seus	propósitos	na	
terra.	 “Eu	 lhes	 envio	 a	 promessa	 de	 meu	 Pai;	 mas	 fiquem	 na	 cidade	 até	 serem	
revestidos	 do	 poder	 do	 alto.”	 (Lucas	 24:49)	 e	 “Mas	 receberão	 poder	 quando	 o	
Espírito	Santo	descer	sobre	vocês,	e	serão	minhas	testemunhas	em	Jerusalém,	em	
toda	a	Judéia	e	Samaria,	e	até	os	confins	da	terra".	(Atos	1:8)	

1.9.	O	Espírito	Santo	convence	o	pecador	de	seu	pecado	

Mas	eu	lhes	afirmo	que	é	para	o	bem	de	vocês	que	eu	vou.	Se	
eu	 não	 for,	 o	 Conselheiro	 não	 virá	 para	 vocês;	mas	 se	 eu	 for,	 eu	 o	
enviarei.	Quando	ele	vier,	convencerá	o	mundo	do	pecado,	da	justiça	
e	 do	 juízo.	 Do	 pecado,	 porque	 os	 homens	 não	 creem	 em	mim;	 da	
justiça,	porque	vou	para	o	Pai,	e	vocês	não	me	verão	mais;	e	do	juízo,	
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porque	o	príncipe	deste	mundo	já	está	condenado.	(João	16:7-11)	

1.10.	O	Espírito	nos	dá	a	verdadeira	paz	-	A	paz	no	nosso	espírito	testifica,	confirma,	a	
vontade	do	Senhor.	“E	a	paz	de	Deus,	que	excede	todo	o	entendimento,	guardará	
os	seus	corações	e	as	suas	mentes	em	Cristo	Jesus.	“	(Filipenses	4:7)	

		1.11.	O	Espírito	nos	dá	sabedoria	e	discernimento	-	Quando	procuramos	ouvir	a	voz	de	
Deus	através	do	Espírito	Santo	devemos	 ter	 consciência	que	podemos	sofrer	 três	
tipos	de	 influência,	 a	nossa,	 as	 setas	do	 inimigo	e	 a	direção	do	Espírito	 Santo	de	
Deus.	Devemos	pedir	a	Deus	que	nos	dê	discernimento	para	conhecermos	a	origem	
dos	pensamentos.	“Se	algum	de	vocês	tem	falta	de	sabedoria,	peça-a	a	Deus,	que	a	
todos	 dá	 livremente,	 de	 boa	 vontade;	 e	 lhe	 será	 concedida.	 (Tiago	 1:5).	 Com	 o	
passar	do	tempo	passamos	a	ter	maior	percepção	em	distinguir	o	que	vem	de	Deus	
ou	não.	Devemos	aprender	a	ouvir	e	seguir	a	voz	de	Deus.		

1.11.1.	A	voz	de	Deus	nos	dá	segurança.		

Eu	 lhes	 asseguro	 que	 aquele	 que	 não	 entra	 no	 aprisco	 das	
ovelhas	pela	porta,	mas	 sobe	por	outro	 lugar,	é	 ladrão	e	assaltante.	
Aquele	que	entra	pela	porta	é	o	pastor	das	ovelhas.	O	porteiro	abre-
lhe	a	porta,	e	as	ovelhas	ouvem	a	sua	voz.	Ele	chama	as	suas	ovelhas	
pelo	nome	e	as	leva	para	fora.	Depois	de	conduzir	para	fora	todas	as	
suas	ovelhas,	vai	adiante	delas,	e	estas	o	seguem,	porque	conhecem	a	
sua	voz.	Mas	nunca	seguirão	um	estranho;	na	verdade,	 fugirão	dele,	
porque	não	reconhecem	a	voz	de	estranhos.	(João	10:1-5)	

A	voz	de	Deus	sempre	vai	combinar	com	os	ensinos	da	Bíblia,	pois	é	a	
sua	Palavra	Revelada:	“O	próprio	Espírito	testemunha	ao	nosso	espírito	que	
somos	filhos	de	Deus.	(Romanos	8:16)	

	
Paulo	sabia	discernir	a	voz	do	Espírito	Santo,	e	isto	lhe	fortalecia	para	

cumprir	o	chamado	apostólico:	“...senão	que,	em	todas	as	cidades,	o	Espírito	
Santo	me	avisa	que	prisões	e	sofrimentos	me	esperam”.	(Atos	20:23)	

	 	
Quando	ouvimos	a	voz	do	Senhor	devemos	obedecer,	e	enquanto	

obedecemos,	o	Senhor	vai	nos	confirmando	que	estamos	no	caminho	certo.	
	

1.11.2.	A	voz	da	nossa	própria	alma	é	enganosa,	pois	se	inclina	para	a	satisfação	das	
nossas	vontades.	

O	 coração	 é	 mais	 enganoso	 que	 qualquer	 outra	 coisa	 e	 sua	
doença	 é	 incurável.	 Quem	 é	 capaz	 de	 compreendê-lo?	 "Eu	 sou	 o	
Senhor	que	sonda	o	coração	e	examina	a	mente,	para	recompensar	a	
cada	um	de	acordo	com	a	sua	conduta,	de	acordo	com	as	suas	obras.	
"	(Jeremias	17:9,10)	

Podemos	ter	boas	conversas	com	o	Senhor,	pedindo	que	nos	
livre	de	nós	mesmos,	pois	temos	a	tendência	a	errar.	Mas	que	a	sua	
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vontade	seja	feita.	

Pai,	 se	 queres,	 afasta	 de	mim	 este	 cálice;	 contudo,	 não	 seja	
feita	a	minha	vontade,	mas	a	tua".	(Lucas	22:42)	

1.11.3.	A	 voz	 do	 inimigo	 nos	 leva	 a	 duvidar	 das	 promessas	 de	 Deus,	 a	 desejar	
independência	e	pecar.	

O	que	receio,	e	quero	evitar,	é	que	assim	como	a	serpente	enganou	
Eva	com	astúcia,	a	mente	de	vocês	seja	corrompida	e	se	desvie	da	sua	
sincera	e	pura	devoção	a	Cristo.	(2	Coríntios	11:3)	

Ao	 reconhecermos	 a	 origem	 maligna	 de	 um	 pensamento,	 é	
muito	 importante	 que	 enfrentemos	 o	 inimigo,	 repreendendo	 o	
pensamento	em	o	nome	de	Jesus.	E	logo	em	seguida,	busquemos	ao	
Senhor	 em	 oração,	 pedindo	 forças	 para	 alinhar	 os	 nossos	
pensamentos	com	os	seus,	e	declarando	a	vitória	do	Senhor	na	nossa	
vida,	vencendo	a	batalha	já	no	campo	dos	pensamentos.	

Dica	de	livro	para	quem	tem	seu	ponto	fraco	na	inconstância	
dos	pensamentos:	“Campo	de	Batalha	da	Mente”	de	Joyce	Meyer.	

	

	

	
	 	

	

	

	

	

	

Recado	do	Professor:		

Terminada	esta	primeira	leitura,	resolva	os	
exercícios	de	fixação	propostos.		

Para	ser	aprovado,	você	precisa	acertar	70%	das	
atividades.	

Bom	trabalho!	
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											ATIVIDADES	CEE	4	–	AULA	13	
	

1- Relacione	os	versículos	ao	conteúdo	apresentado:	

	

2- Responda:		
Em	Lucas	11:9-13	há	uma	promessa.	Que	promessa	é	essa?	

(				)	Que	o	Pai	enviará	outro	consolador.	

(				)	Que	o	Pai	corrige	a	quem	ama.	

(				)	Que	o	Pai	dará	o	Espírito	Santo	a	quem	o	pedir.	

	
3- Complete	o	texto	bíblico:	

	
Nele,	quando	vocês	ouviram	e	creram	na	palavra	da	verdade,	o	evangelho	que	os	
salvou,	vocês	foram	selados	com	o	Espírito	Santo	da	promessa,	que	é		
____________________________até	a	redenção	daqueles	que	pertencem	a	Deus,	
para	o	louvor	da	sua	glória.	(Efésios	1:13,14)	
(a) o	amigo	do	oprimido	
(b) a	garantia	da	nossa	herança	
(c) o	espírito	de	Cristo	

A	
Somos	morada	do	Espírito	

Santo.	
	

(				)	

Vocês	não	sabem	que	os	seus	corpos	são	membros	de	
Cristo?	Tomarei	eu	os	membros	de	Cristo	e	os	unirei	a	
uma	prostituta?	De	modo	nenhum!	Vocês	não	sabem	
que	aquele	que	se	une	a	uma	prostituta	é	um	corpo	
com	ela?	Pois,	como	está	escrito:	"Os	dois	serão	uma	
só	carne".	Mas	aquele	que	se	une	ao	Senhor	é	um	

espírito	com	ele.	(1	Coríntios	6:15-17)		

B	 Podemos	entristecer	o	
Espírito	Santo.	 (				)	

Acaso	não	sabem	que	o	corpo	de	vocês	é	santuário	do	
Espírito	Santo	que	habita	em	vocês,	que	lhes	foi	dado	
por	Deus,	e	que	vocês	não	são	de	si	mesmos?	Vocês	

foram	comprados	por	alto	preço.	Portanto,	
glorifiquem	a	Deus	com	o	corpo	de	vocês.	(1	Coríntios	

6:19,20)		

C	

Quando	pecamos,	o	Espírito	
Santo	não	sai	do	nosso	
interior	para	pecarmos	à	

vontade.	Ele	permanece	em	
nós.	

(				)	

Não	entristeçam	o	Espírito	Santo	de	Deus,	com	o	qual	
vocês	foram	selados	para	o	dia	da	redenção.	Livrem-se	
de	toda	amargura,	indignação	e	ira,	gritaria	e	calúnia,	

bem	como	de	toda	maldade.	(Efésios	4:30,31)		
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4- Ordene	o	texto	em	que	Jesus	anuncia	a	vinda	do	Espírito	Santo:	

(				)	e	estará	em	vocês.	(João	14:16,17)	

(				)	para	estar	com	vocês	para	sempre,	o	Espírito	da	verdade.	

(				)	O	mundo	não	pode	recebê-lo,	porque	não	o	vê	nem	o	conhece.		

(				)	E	eu	pedirei	ao	Pai,	e	ele	lhes	dará	outro	Conselheiro	

(				)	Mas	vocês	o	conhecem,	pois	ele	vive	com	vocês		

	

5- Em	 João	 16:9-11,	 Jesus	 afirma	 que	 o	 Espírito	 Santo	 convencerá	 o	 mundo	 do	
pecado,	da	justiça	e	do	juízo.	Relacione:	

	
(A)	 Do	pecado	 (			)	 porque	o	príncipe	deste	mundo	já	

está	condenado.	
	

(C)	 e	do	juízo,	 (			)	 porque	 vou	 para	 o	 Pai,	 e	 vocês	
não	me	verão	mais;	

(B)	 da	justiça,	 (			)	 porque	os	homens	não	creem	em	
mim;	

	

	

6- Conforme	Jeremias	17:9,10,	o	que	é	mais	enganoso	que	qualquer	outra	coisa?	
(a) O	conselho	do	ímpio.	
(b) A	promessa	do	traidor.	
(c) O	coração.	
(d) O	discurso	do	corrupto.	

	

7- Para	reflexão	(marque	quantas	alternativas	for	preciso):	
Quando	reconheço	a	origem	maligna	de	um	pensamento,	eu	costumo:	
(				)		Emprestar	meu	ouvido	para	satanás	até	ficar	atordoado.	
(				)			Ouvir	tudo	e	ficar	considerando	as	consequências,	para	então	perceber	que	tal	

pensamento	deve	ser	combatido	em	oração.	
(				)		Enfrentar	o	inimigo,	
(				)		Repreender	o	pensamento	em	o	nome	de	Jesus.	
(				)		Buscar	ao	Senhor	em	oração,	pedindo	forças	para	alinhar	meus	pensamentos	

aos	dele.		
(				)	Declarar	a	vitória	do	Senhor,	vencendo	a	batalha	já	no	campo	dos	pensamentos.	
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Aula	14	
Quando	Deus	Fala	Conosco	–	Parte	2	

	
2.	 A	Bíblia	–	Deus	fala	através	da	sua	Palavra.	

2.1.	Sem	dúvida	a	Bíblia	é	a	Palavra	de	Deus.	Não	apenas	contém,	mas	é	a	própria	e	pura	
revelação	 da	 voz	 do	 Senhor	 para	 nós.	 Devemos	 dar	 valor	 à	 Bíblia	 que	 temos	 em	
mãos,	pois	com	muito	esforço	ela	foi	preparada	para	comunicar	a	vontade	de	Deus	
para	 nós.	 “Não	 se	 amoldem	 ao	 padrão	 deste	 mundo,	 mas	 transformem-se	 pela	
renovação	da	sua	mente,	para	que	sejam	capazes	de	experimentar	e	comprovar	a	
boa,	agradável	e	perfeita	vontade	de	Deus.”	(Romanos	12:2)	

2.2.		Revelação		

			 O	 conhecimento	 vindo	 de	 Deus	 através	 da	 Bíblia	 é	 chamado	 de	 revelação.	
Revelação	 é	 o	 desvendar,	 pelo	 Espírito	 Santo,	 da	 verdadeira	 realidade	 de	
algo.	 É	 o	 conhecimento	 que	 é	 transmitido	 pelo	 Espírito	 Santo	 ao	 nosso	
espírito.	Este	conhecimento	é	muito	mais	profundo	do	que	o	conhecimento	
da	mente.	A	unção	do	Senhor	nos	ensina	a	respeito	de	todas	as	coisas	pelo	
espírito	 de	 revelação	 e	 de	 entendimento.	 Revelação	 não	 é	 ver	 algo	 que	
ninguém	 nunca	 tenha	 visto,	 antes	 é	 ver	 as	 mesmas	 coisas	 com	 a	 luz	 do	
Espírito.	É	quando	as	letras	da	Bíblia	parecem	saltar	aos	olhos,	e	aquilo	que	já	
sabíamos	com	a	mente	adquire	agora	uma	intensidade	e	uma	realidade	antes	
desconhecida.	Antes,	por	exemplo,	você	 já	sabia	que	era	templo	do	Espírito	
Santo,	mas	depois	que	vem	a	revelação	do	Senhor	sobre	esta	verdade,	tudo	
parece	 ser	 diferente,	 e	 uma	 nova	 atitude	 de	 santidade	 brota	 dentro	 de	 si,	
afinal	 você	 agora	 sabe	que	alguém	 tremendamente	 santo	habita	dentro	de	
você.	Quando	há	a	revelação	de	Deus,	então	há	crescimento,	há	discipulado,	
há	 maturidade	 cristã,	 há	 missões,	 há	 novos	 líderes.	 Tudo	 mais	 é	 apenas	
consequência	de	termos	as	nossas	vidas	impactadas	pela	luz	da	revelação	do	
Espírito	Santo.	

Por	essa	 razão,	desde	que	ouvi	 falar	da	 fé	que	vocês	 têm	no	
Senhor	Jesus	e	do	amor	que	demonstram	para	com	todos	os	santos,	
não	 deixo	 de	 dar	 graças	 por	 vocês,	 mencionando-os	 em	 minhas	
orações.	Peço	que	o	Deus	de	nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	o	glorioso	Pai,	
lhes	dê	espírito	de	sabedoria	e	de	revelação,	no	pleno	conhecimento	
dele.	 Oro	 também	 para	 que	 os	 olhos	 do	 coração	 de	 vocês	 sejam	
iluminados,	a	fim	de	que	vocês	conheçam	a	esperança	para	a	qual	ele	
os	 chamou,	 as	 riquezas	 da	 gloriosa	 herança	 dele	 nos	 santos	 e	 a	
incomparável	 grandeza	 do	 seu	 poder	 para	 conosco,	 os	 que	 cremos,	
conforme	a	atuação	da	sua	poderosa	força.	(Efésios	1:15-19)	
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	 O	que	a	revelação	gera:	

2.2.1.	Vida	-	Essas	palavras	do	Senhor	Jesus	nos	mostram	claramente	que,	quando	
o	 Senhor	 fala	 conosco	 na	 Palavra,	 essa	 revelação	 vai	 gerar	 vida	 dentro	 do	
nosso	ser:	

O	Espírito	dá	vida;	a	carne	não	produz	nada	que	se	aproveite.	
As	palavras	que	eu	lhes	disse	são	espírito	e	vida.	(João	6:63)	

2.2.2.	Fé	-	A	segunda	característica	de	alguém	que	teve	uma	revelação	é	crescer	na	
fé.	 É	 como	 se	 uma	 nova	 luz	 brilhasse	 sobre	 um	 texto	 bíblico	 já	 conhecido.	
Quando	há	revelação,	o	coração	é	despertado	em	uma	fé	empolgante.	

Consequentemente,	 a	 fé	 vem	 por	 ouvir	 a	 mensagem,	 e	 a	
mensagem	é	ouvida	mediante	a	palavra	de	Cristo.	(Romanos	10:17)	

2.2.3.	Mudança	-	Depois	de	receber	revelação	do	Senhor,	uma	pessoa	nunca	mais	
será	 a	 mesma,	 pois	 a	 revelação	 transforma.	 A	 cada	 nova	 revelação	 que	
recebemos,	somos	transformados	de	glória	até	alcançarmos	a	semelhança	de	
Jesus.	 Não	 precisamos	 nos	 esforçar	 para	 mudar	 a	 nós	 mesmos	 e	 nos	
transformar.	 Precisamos	 apenas	 conhecer	 ao	 Senhor	 por	 revelação	 na	 sua	
Palavra.	

E	Simão	Pedro,	respondendo,	disse:	Tu	és	o	Cristo,	o	Filho	do	
Deus	 vivo.	 E	 Jesus,	 respondendo,	 disse-lhe:	 Bem-aventurado	 és	 tu,	
Simão	Barjonas,	porque	to	não	revelou	a	carne	e	o	sangue,	mas	meu	
Pai,	que	está	nos	céus.	(Mateus	16:16)	

2.2.4.	Sustento	na	Tentação	-	Quando	uma	verdade	é	aprendida	apenas	na	mente,	
ela	não	nos	ajuda	na	hora	dos	ataques	do	diabo,	mas	quando	ela	é	algo	que	
queima	 em	 nosso	 coração,	 podemos	 lançar	 mão	 dela	 sempre	 que	 for	
necessário,	porque	haverá	fé	para	destruir	a	ação	do	inimigo.	

Não	 sobreveio	 a	 vocês	 tentação	 que	 não	 fosse	 comum	 aos	
homens.	 E	 Deus	 é	 fiel;	 ele	 não	 permitirá	 que	 vocês	 sejam	 tentados	
além	do	que	podem	suportar.	Mas,	quando	forem	tentados,	ele	lhes	
providenciará	 um	 escape,	 para	 que	 o	 possam	 suportar.	 (1	 Coríntios	
10:13)	

2.3.	Diferença	entre	Palavra	Logos	e	Rhema.	

2.3.1.	 Logos	é	a	Palavra	escrita.	É	aquilo	que	Deus	falou	e	que	foi	registrado	para	
nossa	 orientação.	 A	 Palavra	 escrita	 deve	 habitar	 em	 nós	 rica	 e	
abundantemente.	Devemos	ler,	meditar	e	decorar	esta	Palavra.	Devemos	saber	
o	 suficiente	 para	 que	 o	 simples	 mencionar	 de	 um	 fato	 das	 escrituras	 seja	 o	
suficiente	 para	 que	 saibamos	 o	 seu	 conteúdo.	 Esse	 conhecimento	 é	
fundamental,	pois	sem	o	conhecimento	da	Palavra	escrita	nunca	chegaremos	à	
experiência	da	Palavra	viva	(Rhema).	Como	ler	a	bíblia:	
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Lembrai-vos	da	palavra	(logos)	que	vos	disse.	(Jo	15.20a)	

E	sede	praticantes	da	palavra	(logos).	(Tg	1.22a)	

A	palavra	(logos)	de	Cristo	habite	em	vós	abundantemente.	(Cl	
3.16a)	

2.3.2.	 Enquanto	 Logos	 é	 a	 Palavra	 falada	 no	 passado	 e	 que	 se	 tornou	 escrita,	
Rhema	 é	 a	 Palavra	 que	 Deus	 está	 falando	 conosco	 pessoalmente,	 é	 aquela	
palavra	 que	 está	 queimando	 em	 nosso	 coração.	 O	 termo	 usado	 no	 original	
grego	é	“rhema”.	Tanto	“logos”	como	o	“rhema”	são	a	Palavra	de	Deus,	mas	a	
primeira	é	 a	Palavra	escrita	na	Bíblia,	 enquanto	a	última	é	a	Palavra	de	Deus	
falada	a	nós	em	uma	ocasião	específica,	é	a	sua	palavra	revelada	de	uma	forma	
poderosa,	que	nos	alimenta,	fortalece	e	dá	convicção	sobre	qual	é	a	vontade	de	
Deus.	

Jesus,	porém,	respondeu:	Está	escrito	Não	só	de	pão	viverá	o	
homem,	mas	de	toda	palavra	(rhema)	que	procede	da	boca	de	Deus.	
(Mateus	4:4)	

2.4.	A	Palavra	de	Deus	é	poderosa.	“Pois	a	palavra	de	Deus	é	viva	e	eficaz,	e	mais	afiada	
que	qualquer	espada	de	dois	gumes;	ela	penetra	ao	ponto	de	dividir	alma	e	espírito,	
juntas	e	medulas,	e	julga	os	pensamentos	e	intenções	do	coração.”	(Hebreus	4:12)	

2.5.	A	 Palavra	 de	 Deus	 é	 eterna.	 “O	 céu	 e	 a	 terra	 passarão,	 mas	 as	 minhas	 palavras	
jamais	passarão.”	(Mateus	24:35)	

2.6.	A	 nossa	 mente	 deve	 sempre	 guardar	 as	 Palavras	 de	 Deus.	 “Meu	 filho,	 não	 se	
esqueça	da	minha	lei,	mas	guarde	no	coração	os	meus	mandamentos,”	(Provérbios	
3:1)	

2.7.	Como	ler	a	Palavra	

2.7.1.	 Antes	de	lermos	a	Palavra	devemos	pedir	ao	Espírito	Santo	que	nos	ajude	a	
compreender	 as	 Escrituras,	 pois	 sem	 ele,	 não	 receberemos	 a	 revelação,	 e	 a	
leitura	será	de	pouco	proveito.	

2.7.2.	 Importa	que	seja	separado	um	momento	e	um	 local	para	a	 leitura,	em	que	
não	haja	interrupções.		

2.7.3.	 Devemos	 nos	 alimentar	 da	 Palavra	 como	 nos	 alimentamos	 fisicamente,	 ou	
seja,	 frequentemente.	 O	 alimento	 reaviva	 o	 nosso	 corpo	 enquanto	 a	 leitura	
reaviva	nosso	espírito.	Quanto	mais	nos	alimentarmos	mais	seremos	fortes.	

2.7.4.	 Devemos	 crer	 em	 toda	 a	 Palavra	 de	 Deus	 e	 não	 em	 parte	 dela.	 A	
incredulidade	é	uma	barreira	para	a	ação	do	Espírito	Santo	através	da	Palavra.		

Toda	a	Escritura	é	inspirada	por	Deus	e	útil	para	o	ensino,	para	
a	repreensão,	para	a	correção	e	para	a	instrução	na	justiça,	para	que	o	
homem	 de	 Deus	 seja	 apto	 e	 plenamente	 preparado	 para	 toda	 boa	
obra.	(2	Timóteo	3:16,17)	
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2.	 Circunstâncias.	 Deus	 usa	 circunstâncias	 para	 falar	 conosco,	 sejam	 elas	 boas	 ou	 ruins,	
sempre	nos	ensinam	qual	a	sua	vontade.	Devemos	ficar	atentos	ao	que	Deus	pode	estar	
querendo	nos	comunicar	através	das	circunstâncias.	

Sabemos	 que	 Deus	 age	 em	 todas	 as	 coisas	 para	 o	 bem	
daqueles	que	o	amam,	dos	que	foram	chamados	de	acordo	com	o	seu	
propósito.	(Romanos	8:28)	

	

4.	 Igreja.	Deus	usa	muitas	vezes	outras	pessoas	para	falar	conosco.	Às	vezes	é	um	irmão	na	
igreja,	 as	 vezes	 nossa	 família.	 Precisamos	 estar	 sempre	 alertas	 aos	 conselhos	 e	
exortações,	pois	pode	ser	a	voz	de	Deus.		

Se	o	sábio	der	ouvidos,	aumentará	seu	conhecimento,	e	quem	
tem	discernimento	obterá	orientação	(Provérbios	1:5)	

Pregue	a	palavra,	esteja	preparado	a	tempo	e	fora	de	tempo,	
repreenda,	 corrija,	 exorte	 com	 toda	 a	 paciência	 e	 doutrina.	 (2	
Timóteo	4:2)	

	

5.	 Deus	 também	 fala	 conosco	 através	 de	 outras	 maneiras.	 Normalmente	 quando	 uma	
direção	 de	 Deus	 é	 demasiado	 difícil	 para	 crermos,	 ou	 entendermos,	 ele	 usa	 outros	
recursos	para	confirmar	seu	propósito.	

5.1.	Sonhos	e	visões.	“O	profeta	que	tem	um	sonho,	conte	o	sonho,	e	o	que	tem	a	minha	
palavra,	fale	a	minha	palavra	com	fidelidade.	Pois	o	que	tem	a	palha	com	o	trigo?	",	
pergunta	o	Senhor.	(Jeremias	23:28)	

5.2.	Aparição	de	anjos.	“Os	anjos	não	são,	 todos	eles,	espíritos	ministradores	enviados	
para	servir	aqueles	que	hão	de	herdar	a	salvação?”	(Hebreus	1:14)	Lembrando	que	
os	anjos	que	não	caíram,	os	que	permaneceram	servos	de	Deus,	sempre	confessam	
que	Jesus	Cristo	veio	em	carne,	isto	confirma	se	o	anjo	é	do	Senhor,	conforme	I	João	
4:2.	

5.3.	Voz	audível	de	Deus.		

O	Senhor	chamou	Samuel	pela	terceira	vez.	Ele	se	levantou,	foi	
até	 Eli	 e	 disse:	 "Estou	 aqui;	 o	 senhor	 me	 chamou?	 "	 Então	 Eli	
percebeu	que	o	Senhor	estava	chamando	o	menino	e	lhe	disse:	"Vá	e	
deite-se;	 se	 ele	 chamá-lo,	 diga:	 ‘Fala,	 Senhor,	 pois	 o	 teu	 servo	 está	
ouvindo’	 ".	 Então	 Samuel	 foi	 se	 deitar.	O	 Senhor	 voltou	 a	 chamá-lo	
como	nas	outras	vezes:	"Samuel,	Samuel!	"	Então	Samuel	disse:	"Fala,	
pois	o	teu	servo	está	ouvindo".	(1	Samuel	3:8-10)	
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5.4.	A	natureza	–	Deus	também	usa	a	natureza	para	falar	com	o	homem.	

Os	céus	declaram	a	glória	de	Deus;	o	firmamento	proclama	a	
obra	das	suas	mãos.	(Salmos	19:1)	

• Moisés	e	a	sarça	ardente	-	Êxodo	3:2		

• Elias	e	o	vento	suave	-	I	Reis	19:11-12		

• Jesus	e	a	estrela	-	Mateus	2:10		

• Balaão	e	a	mula	-	Números	22:23-29	

		

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Recado	do	Professor:		

Terminada	esta	primeira	leitura,	resolva	os	
exercícios	de	fixação	propostos.		

Para	ser	aprovado,	você	precisa	acertar	70%	das	
atividades.	

Bom	trabalho!	
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ATIVIDADES	CEE	4	–	AULA	14	
	

1- Para	fazermos	uma	revisão	do	que	aprendemos	sobre	como	Deus	fala,	arraste	a	
resposta	correta	para	completar	os	versículos.	

		
	

a) “Não	se	amoldem	ao																																												,	mas	transformem-se	pela	renovação	
da	 sua	 mente,	 para	 que	 sejam	 capazes	 de	 experimentar	 e	 comprovar	 a	 boa,	
agradável	e																																																vontade	de	Deus.”	(Romanos	12:2)	
	

b) 	O	Espírito	dá	vida;	a	 carne	não	produz	nada	que	se	aproveite.	As	palavras	que	eu	
lhes	disse	são																																											.	(João	6:63)	
	

c) 	Consequentemente,	a	fé	vem	por																																																					a	mensagem,	e	a	
mensagem	é	ouvida	mediante	a	palavra	de	Cristo.	(Romanos	10:17)	
	

d) E	 Simão	 Pedro,	 respondendo,	 disse:	 Tu	 és	 o	 Cristo,	 o	 Filho	 do	 Deus	 vivo.	 E	 Jesus,	
respondendo,	 disse-lhe:	 Bem-aventurado	 és	 tu,	 Simão	 Barjonas,	 porque	 to	 não																					
.																																								a	carne	e	o	sangue,	mas	meu	Pai,	que	está	nos	céus.	(Mateus	
16:16)	

	

ouvir	 perfeita	 revelou	 espírito	e	vida	 padrão	deste	
mundo	

	

	

2- Responda	com	V	para	verdadeiro	e	F	para	falso.	
	

Sobre	as	tentações	podemos	afirmar:	

(					)	Que	a	revelação	da	vontade	de	Deus	pela	sua	Palavra	nos	dá	Sustento	na	Tentação.	

(	 	 	 )	 Que	 ler	 a	 Bíblia	 sem	 revelação,	 apenas	 com	 a	mente,	 não	 nos	 ajuda	 contra	 os	
ataques	do	inimigo.	

(				)	Não	sobreveio	a	vocês	tentação	que	não	fosse	comum	aos	homens.	E	Deus	é	fiel;	
ele	 não	 permitirá	 que	 vocês	 sejam	 tentados	 além	 do	 que	 podem	 suportar.	Mas,	
quando	 forem	 tentados,	 ele	 lhes	 providenciará	 um	 escape,	 para	 que	 o	 possam	
suportar.	(1	Coríntios	10:13)	
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3- Relacione:	
	
A- Palavra	Logos	
B- Palavra	Rhema	

	
	

(					)	É	a	sua	palavra	revelada	de	uma	forma	poderosa,	que	nos	alimenta,	fortalece	e	dá	
convicção	sobre	qual	é	a	vontade	de	Deus.	

(						)	É	a	Palavra	que	Deus	está	falando	conosco	pessoalmente.	
(						)	É	aquilo	que	Deus	falou	e	que	foi	registrado	para	nossa	orientação.	
(						)	É	a	Palavra	escrita.	
(						)	É	a	Palavra	de	Deus	falada	a	nós	em	uma	ocasião	específica.	
(						)	É	a	Palavra	falada	no	passado	e	que	se	tornou	escrita.	

	

	

	

	

	

4- Sobre	as	características	da	Palavra	de	Deus,	relacione:	
	

(	A	)	A	Palavra	de	Deus	é	poderosa.		

(	B	)	A	Palavra	de	Deus	é	eterna		

(	C	)	A	nossa	mente	deve	sempre	guardar	as	Palavras	de	Deus.		

	

(					)	(Mateus	24:35)		

(					)	(Hebreus	4:12)	

(					)	(Provérbios	3:1)	
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5- Marque	as	alternativas	corretas.	Como	ler	a	Palavra?	
	

(						)	Com	a	racionalidade	da	nossa	mente.	

(	 	 	 )	 Antes	 de	 lermos	 a	 Palavra	 devemos	 pedir	 ao	 Espírito	 Santo	 que	 nos	 ajude	 a	
compreender	as	Escrituras,	pois	sem	ele,	não	receberemos	a	revelação,	e	a	leitura	
será	de	pouco	proveito.	

(	 	 	 	 )	Nos	intervalos	das	atividades	importantes	do	dia	ou	no	celular	quando	sobra	um	
tempo	e	estou	passando	algum	aperto.	

(					)	Durante	a	escola	dominical	é	o	tempo	suficiente.	

(	 	 	 	 )	 	 Importa	que	seja	separado	um	momento	e	um	local	para	a	 leitura,	em	que	não	
haja	interrupções.		

(	 	 	 	 )	Devemos	nos	alimentar	da	Palavra	 como	nos	alimentamos	 fisicamente,	ou	 seja,	
frequentemente.		

	(					)	Ler	crendo	em	toda	a	Palavra	de	Deus	e	não	em	apenas	parte	dela.		

	

	

6- Deus	 usa	 circunstâncias	 para	 falar	 conosco,	 sejam	 elas	 boas	 ou	 ruins,	 sempre	 nos	
ensinam	qual	a	sua	vontade.	Devemos	ficar	atentos	ao	que	Deus	pode	estar	querendo	
nos	comunicar	através	das	circunstâncias.	

	

Assinale	qual	versículo	confirma	este	ensinamento:	

(	a	)	-	Romanos	8:24	

(	b	)	-	Romanos	8:28	

(	c	)	-	Romanos	8:26	

	

7- Deus	pode	usar	muitas	vezes	outras	pessoas	para	 falar	conosco,	como	um	irmão	na	
igreja,	 alguém	 da	 família.	 Precisamos	 estar	 sempre	 alertas	 aos	 conselhos	 e	
exortações,	pois	pode	ser	a	voz	de	Deus.	Ordene	o	versículo:	

	

(					)	(Provérbios	1:5)		

(					)	Se	o	sábio	der	ouvidos,		

(					)	e	quem	tem	discernimento	

(					)	obterá	orientação	 	

(					)	aumentará	seu	conhecimento,		
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8- Aprendemos	que	Deus	pode	falar	conosco	enviando	uma	mensagem	através	de	um	
anjo.	Sabemos	que	hoje	isto	ainda	ocorre	com	frequência	nos	países	em	que	os	
cristãos	sofrem	severa	perseguição.	Mas	se	este	evento	sobrenatural	ocorrer	em	sua	
vida,	como	você	saberá	se	tal	anjo	procede	da	parte	de	Deus?	

	

Assinale	o	versículo	que	esclarece	a	questão:	

(					)			-		Salmos	19:1	

(					)			-		I	João	4:2	

(					)			-		João	10:10	

	

9- Relacione	as	formas	com	que	Deus	falou	com	os	textos	respectivos:	
	

a) Com	voz	audível		
b) Sarça	ardente		
c) Vento	suave		
d) Um	animal		

	

(				)	-	I	Samuel	3:8-10	

(				)	-	I	Reis	19:11-12	

(				)	-	Êxodo	3:2	

(				)	-	Números	22:23-29	

	

10- Para	reflexão:	

Este	estudo	ajudou	você	a	ficar	mais	atento	à	voz	de	Deus?	

	

(				)	Não,	porque	já	estava	vivendo	nesta	expectativa.	

(				)	Sim,	pois	nunca	tinha	parado	para	analisar	estas	verdades.	

(				)	Sim,	pois	já	sabia	mas	é	sempre	tempo	de	trazer	à	memória	aquilo	que	nos	dá	
esperança.	
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Aula	15	
Adversidade	e	Batalha	Espiritual	–	Parte	1	
	

Pois	a	nossa	luta	não	é	contra	pessoas,	mas	contra	os	poderes	
e	autoridades,	contra	os	dominadores	deste	mundo	de	trevas,	contra	
as	forças	espirituais	do	mal	nas	regiões	celestiais.	(Efésios	6:12)	

	

1.	 O	adversário	da	nossa	alma	

1.1.	 	 	Satanás	era	um	querubim	ungido	que	se	rebelou	contra	Deus.	Segundo	a	Bíblia,	
Satanás	influenciou	um	terço	dos	anjos	nos	céus,	fazendo-os	se	rebelarem	contra	
Deus.	“Sua	cauda	arrastou	consigo	um	terço	das	estrelas	do	céu,	 lançando-as	na	
terra.	 O	 dragão	 colocou-se	 diante	 da	 mulher	 que	 estava	 para	 dar	 à	 luz,	 para	
devorar	o	seu	filho	no	momento	em	que	nascesse”	(Apocalipse	12:4)	

1.2.	 Com	 esta	 rebeldia,	 estes	 seres	 celestiais	 foram	 expulsos	 do	 céu	 e	 não	 mais	
puderam	presenciar	a	glória	de	Deus.	Sua	vingança	contra	Deus	é	destruir	a	obra	
prima	da	criação,	a	humanidade.	“Sejam	sóbrios	e	vigiem.	O	diabo,	o	 inimigo	de	
vocês,	anda	ao	redor	como	leão,	rugindo	e	procurando	a	quem	possa	devorar”	(1	
Pedro	5:8)	

1.3.	 Satanás,	o	diabo.		

1.3.1.	 A	palavra	Satanás	e	a	palavra	diabo	originam-se	do	hebraico	e	significam	
adversário	e	acusador.	

1.3.2.	 Sua	meta	é	 conduzir-nos	ao	pecado,	a	não	 levarmos	o	pecado	diante	de	
Deus,	acusar-nos	e	requerer	o	direito	a	retaliação.	

1.4.	 Demônios.	

1.4.1.	 Os	 anjos	 que	 se	 rebelaram	 contra	 Deus	 juntamente	 com	 Satanás	 são	
conhecidos	como	demônios.		

1.4.2.	 Estes	demônios	 são	os	 instrumentos	de	Satanás	no	 seu	domínio	 sobre	o	
mundo.	Assim	como	os	anjos	são	comandados	por	Deus,	os	demônios	são	
comandados	por	Satanás	(...	e	do	juízo,	porque	o	príncipe	deste	mundo	já	
está	condenado.	-	João	16:11). 	

1.4.3.	 Existe	uma	grande	variedade	desses	seres	espirituais.	Uns	mais	fortes,	que	
ocupam	posições	de	autoridade	 sobre	as	nações	que	estão	 frias	na	 fé,	 e	
outros	mais	fracos.	Suas	especialidades	e	funções	também	são	distintas.		

Pois	a	nossa	luta	não	é	contra	pessoas,	mas	contra	os	poderes	
e	autoridades,	contra	os	dominadores	deste	mundo	de	trevas,	contra	
as	forças	espirituais	do	mal	nas	regiões	celestiais.	Efésios	6:12)	
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1.5.	 O	destino	do	diabo	e	seus	anjos	é	o	castigo	eterno.		

Houve	então	uma	guerra	no	céu.	Miguel	e	seus	anjos	lutaram	
contra	o	dragão,	e	o	dragão	e	os	seus	anjos	revidaram.	Mas	estes	não	
foram	suficientemente	fortes,	e	assim	perderam	o	seu	lugar	no	céu.	O	
grande	 dragão	 foi	 lançado	 fora.	 Ele	 é	 a	 antiga	 serpente	 chamada	
diabo	 ou	 Satanás,	 que	 engana	 o	 mundo	 todo.	 Ele	 e	 os	 seus	 anjos	
foram	lançados	à	terra.	(Apocalipse	12:7-9)		

O	 diabo,	 que	 as	 enganava,	 foi	 lançado	 no	 lago	 de	 fogo	 que	
arde	 com	 enxofre,	 onde	 já	 haviam	 sido	 lançados	 a	 besta	 e	 o	 falso	
profeta.	 Eles	 serão	 atormentados	 dia	 e	 noite,	 para	 todo	 o	 sempre.	
(Apocalipse	20:10)	

1.6.	 Diante	de	uma	batalha	o	Senhor	é	nossa	força.	Devemos	confiar	Nele.	“Deus	é	o	
nosso	 refúgio	 e	 a	 nossa	 fortaleza,	 auxílio	 sempre	 presente	 na	 adversidade.”	
(Salmos	46:1)	

	

2.	 Retaliação	do	inimigo.		

2.1.	 Depois	 da	 conversão,	 quando	 uma	 pessoa	 se	 reconcilia	 com	 Deus,	 o	 diabo	 irá	
fazer	 de	 tudo	 para	 atrapalhar	 e	 afastar	 o	 novo	 cristão	 do	 caminho	 do	 Senhor.	
Existem	três	tipos	de	 influências	que	o	 inimigo	pode	usar	para	 levar	o	homem	a	
pecar	e	se	afastar	de	Deus.	As	três	influências	são:	

2.1.1.	 A	 essência	 do	 homem,	 que	 já	 é	 pecaminosa	 desde	 a	 queda.	 “Vigiem	 e	
orem	para	que	não	caiam	em	tentação.	O	espírito	está	pronto,	mas	a	carne	
é	fraca.”	(Mateus	26:41)	

2.1.2.	 Satanás.	“O	ladrão	vem	apenas	para	furtar,	matar	e	destruir;	eu	vim	para	
que	tenham	vida,	e	a	tenham	plenamente.”	(João	10:10)	

2.1.3.	 O	mundo	e	suas	concupiscências	(desejos	desenfreados).		

Pois	 tudo	o	que	há	no	mundo	—	a	cobiça	da	carne,	a	 cobiça	
dos	 olhos	 e	 a	 ostentação	 dos	 bens	—	 não	 provém	 do	 Pai,	 mas	 do	
mundo.	 O	 mundo	 e	 a	 sua	 cobiça	 passam,	 mas	 aquele	 que	 faz	 a	
vontade	de	Deus	permanece	para	sempre.	(1	João	2:16,17)	

3.	 Estudaremos	abaixo	os	três	tipos	de	influências	que	levam	ao	pecado.		

3.1.	 O	homem	e	sua	natureza	pecaminosa.	Compreendemos,	pelas	palavras	de	Paulo,	
que	todos	nós	possuímos	uma	natureza	pecaminosa,	um	desejo	ardente	de	fazer	
o	mal,	um	coração	corrupto.		

Sabemos	que	a	lei	é	espiritual;	eu,	contudo,	não	o	sou,	pois	fui	
vendido	como	escravo	ao	pecado.	Não	entendo	o	que	faço.	Pois	não	
faço	 o	 que	 desejo,	 mas	 o	 que	 odeio.	 E,	 se	 faço	 o	 que	 não	 desejo,	
admito	que	a	lei	é	boa.	Neste	caso,	não	sou	mais	eu	quem	o	faz,	mas	
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o	pecado	que	habita	em	mim.	Sei	que	nada	de	bom	habita	em	mim,	
isto	é,	em	minha	carne.	Porque	tenho	o	desejo	de	fazer	o	que	é	bom,	
mas	não	consigo	realizá-lo.	Pois	o	que	faço	não	é	o	bem	que	desejo,	
mas	 o	mal	 que	 não	 quero	 fazer,	 esse	 eu	 continuo	 fazendo.	 Ora,	 se	
faço	o	que	não	quero,	 já	não	sou	eu	quem	o	faz,	mas	o	pecado	que	
habita	em	mim.	Assim,	encontro	esta	 lei	que	atua	em	mim:	Quando	
quero	 fazer	o	bem,	o	mal	está	 junto	a	mim.	Pois,	no	 íntimo	do	meu	
ser	 tenho	 prazer	 na	 lei	 de	 Deus;	 mas	 vejo	 outra	 lei	 atuando	 nos	
membros	 do	meu	 corpo,	 guerreando	 contra	 a	 lei	 da	minha	mente,	
tornando-me	 prisioneiro	 da	 lei	 do	 pecado	 que	 atua	 em	 meus	
membros.	Miserável	homem	eu	que	sou!	Quem	me	libertará	do	corpo	
sujeito	a	esta	morte?	Graças	a	Deus	por	 Jesus	Cristo,	nosso	Senhor!	
De	modo	que,	com	a	mente,	eu	próprio	sou	escravo	da	 lei	de	Deus;	
mas,	com	a	carne,	da	lei	do	pecado.	(Romanos	7:14-25)	

3.2.	O	Espírito	Santo	nos	ajuda	a	controlar	os	desejos	da	carne.	“Pois	se	vocês	viverem	
de	acordo	com	a	carne,	morrerão;	mas,	se	pelo	Espírito	fizerem	morrer	os	atos	do	
corpo,	viverão”	(Romanos	8:13)	

3.3.	 Cada	vez	que	exageramos	nos	prazeres	da	carne	enfraquecemos	o	nosso	espírito.	
“Pois	a	carne	deseja	o	que	é	contrário	ao	Espírito;	e	o	Espírito,	o	que	é	contrário	à	
carne.	Eles	estão	em	conflito	um	com	o	outro,	de	modo	que	vocês	não	fazem	o	
que	desejam.”	(Gálatas	5:17)	

3.4.	 Os	 que	 são	 de	 Cristo	 sacrificam	 os	 desejos	 pecaminosos	 da	 carne.	 “Os	 que	
pertencem	 a	 Cristo	 Jesus	 crucificaram	 a	 carne,	 com	 as	 suas	 paixões	 e	 os	 seus	
desejos.	 Se	 vivemos	 pelo	 Espírito,	 andemos	 também	 pelo	 Espírito.”	 (Gálatas	
5:24,25)	

3.5.	 A	cada	desejo	podemos	escolher	obedecer	a	vontade	de	Deus	ou	não.	Devemos	
escolher	o	que	falar,	o	que	fazer,	aonde	ir,	o	que	pensar,	com	quem	andar,	como	
gastar	 tempo,	 dinheiro	 e	 esforço.	 A	 cada	 escolha	 que	 fizermos	 viveremos	 as	
consequências,	que	certamente	virão.		

Não	se	deixem	enganar:	de	Deus	não	se	zomba.	Pois	o	que	o	
homem	semear,	isso	também	colherá.	Quem	semeia	para	a	sua	carne,	
da	 carne	 colherá	 destruição;	 mas	 quem	 semeia	 para	 o	 Espírito,	 do	
Espírito	colherá	a	vida	eterna.	(Gálatas	6:7,8)	

	

4.	 A	influência	maligna	na	mente	do	homem.	

4.1.	 A	estratégia	mais	usada	pelo	diabo	para	destruir	o	homem	é	tentar	influenciar	a	
sua	 própria	mente.	 Faz	 isso	 soprando	 palavras	 e	 frases	 destrutivas,	 que	 se	 não	
discernirmos	 que	 vem	 do	 inimigo,	 nos	 instigam	 ao	 pecado,	 rebeldia,	
incredulidade,	procrastinação,	ira,	depressão,	medo	e	pânico.		

4.1.2.	Discernimento	espiritual.	Cada	tipo	de	luta	necessita	de	um	tipo	específico	
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de	 arma.	O	discernimento	 espiritual	 nos	 revela	 as	 causas	 do	 pecado	 e	 a	
causa	de	um	determinado	sofrimento.	A	Bíblia	nos	ensina	que	Deus	pode	
nos	dar	discernimento	se	pedirmos.		

Pois	 o	 Senhor	 é	 quem	dá	 sabedoria;	 de	 sua	 boca	 procedem	o	
conhecimento	 e	 o	 discernimento.	 (Provérbios	 2:6)	 O	 bom	 senso	 o	
guardará,	e	o	discernimento	o	protegerá.	(Provérbios	2:11)	

4.2.	 Existe	um	grande	equívoco	no	meio	da	igreja,	de	confundir	a	influência	do	diabo	
na	mente	e	da	própria	concupiscência	da	carne.	A	mente	do	homem	já	é	pecadora	
desde	 a	 queda.	 Precisamos	 então	 buscar	 o	 discernimento	 para	 distingui-las.	 É	
possível	 perceber	 a	 influência	 do	 inimigo	 na	 mente	 quando	 observamos	 os	
seguintes	 aspectos:	 Intensidade	 da	 tentação,	 falta	 de	 controle	 da	 mente,	
constância	de	um	pensamento	pecaminoso	e	 incapacidade	de	abnegação	de	um	
hábito.	

4.3.	 Algumas	 características	 do	 pensamento	 também	 servem	 para	 podermos	
identificar	a	ação	do	inimigo	na	mente:	

4.3.1.	 Opressão	 através	 do	 medo,	 acusação,	 vergonha,	 mente	 inquieta,	
ansiedade,	pesadelos	e	perturbações	do	sono.	

4.3.2.	 Impulsos	 através	 de	 pensamentos	 impuros,	 blasfemos,	 rancorosos,	
invejosos,	raivosos,	desejos	que	levam	ao	pecado	e	a	obstinação.	

4.3.3.	 Roubo	dos	pensamentos,	como	por	exemplo,	dificuldade	de	concentração	
durante	o	culto	ou	a	leitura	da	Palavra,	durante	a	oração,	esquecimento	e	
pensamentos	confusos.	

4.3.4.	 Espírito	 de	 confusão,	 que	 é	 muito	 comum	 em	 quem	 se	 envolve	 com	
idolatria,	dúvida	e	incredulidade,	má	interpretação	das	verdades	de	Deus	e	
inconstância	nas	convicções.	

4.4.	 Como	ficamos	vulneráveis	aos	ataques	na	mente	segundo	a	parábola	do	semeador?		

Enquanto	 lançava	 a	 semente,	 parte	 dela	 caiu	 à	 beira	 do	
caminho,	e	as	aves	vieram	e	a	comeram.	Parte	dela	caiu	em	terreno	
pedregoso,	onde	não	havia	muita	terra;	e	logo	brotou,	porque	a	terra	
não	era	profunda.	Mas	quando	saiu	o	sol,	as	plantas	se	queimaram	e	
secaram,	 porque	 não	 tinham	 raiz.	 Outra	 parte	 caiu	 entre	 espinhos,	
que	cresceram	e	sufocaram	as	plantas.	(Mateus	13:4-7)	

4.4.1.	 À	 beira	 do	 caminho	 -	Não	há	 entendimento.	 Pessoa	 com	a	mente	 vazia,	
que	tem	preguiça	de	ser	exercitada	ou	preenchida	com	a	Palavra	de	Deus,	
se	 torna	 alvo	 fácil	 para	 o	 diabo.	 “Quando	 alguém	 ouve	 a	mensagem	 do	
Reino	e	não	a	entende,	o	Maligno	vem	e	lhe	arranca	o	que	foi	semeado	em	
seu	coração.	Este	é	o	que	foi	semeado	à	beira	do	caminho”	(Mateus	13:19)	

4.4.2.	 Em	terreno	pedregoso.	Há	receptividade	para	as	boas	novas,	da	salvação	e	
do	 perdão,	mas	 não	 o	 esmero	 em	 aprender	 a	 Palavra	 e	 crescer	 na	 vida	
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cristã,	acaba	cedendo	às	opiniões	contrárias	ou	desistindo	de	ir	à	igreja	nas	
primeiras	tribulações.		

Quanto	 ao	 que	 foi	 semeado	 em	 terreno	 pedregoso,	 este	 é	
aquele	que	ouve	a	palavra	e	logo	a	recebe	com	alegria.	Todavia,	visto	
que	não	tem	raiz	em	si	mesmo,	permanece	por	pouco	tempo.	Quando	
surge	alguma	tribulação	ou	perseguição	por	causa	da	palavra,	 logo	a	
abandona.	(Mateus	13:20,21)	

	4.4.3.	 Entre	 espinhos.	Aquele	 que	deseja	 receber	 a	 salvação	 e	 as	 bênçãos	 sem	
entregar	o	senhorio	da	vida	a	Cristo.	Que	não	aceita	a	doutrina	de	negar-
se	a	si	mesmo	e	tenta	conciliar	o	cristianismo	com	seu	velho	estilo	de	vida.	

	“Quanto	ao	que	foi	semeado	entre	os	espinhos,	este	é	aquele	
que	ouve	a	palavra,	mas	a	preocupação	desta	vida	e	o	engano	das	
riquezas	a	sufocam,	tornando-a	infrutífera”	(Mateus	13:22)	

4.5.	 Como	vencemos	uma	batalha	na	mente?	

4.5.1.	 Escolhendo	o	que	pensar.	“Finalmente,	irmãos,	tudo	o	que	for	verdadeiro,	
tudo	o	que	for	nobre,	tudo	o	que	for	correto,	tudo	o	que	for	puro,	tudo	o	
que	for	amável,	tudo	o	que	for	de	boa	fama,	se	houver	algo	de	excelente	
ou	digno	de	louvor,	pensem	nessas	coisas”	(Filipenses	4:8)	

4.5.2.	 Orar	pedindo	discernimento	e	renovação	da	mente.	“Não	se	amoldem	ao	
padrão	deste	mundo,	mas	transformem-se	pela	renovação	da	sua	mente,	
para	que	sejam	capazes	de	experimentar	e	comprovar	a	boa,	agradável	e	
perfeita	vontade	de	Deus”	(Romanos	12:2)	

4.5.3.	 Repreendendo	 os	 maus	 pensamentos	 e	 estudando	 a	 Bíblia	 guiado	 pelo	
Espírito	Santo.	“Toda	a	Escritura	é	inspirada	por	Deus	e	útil	para	o	ensino,	
para	 a	 repreensão,	 para	 a	 correção	 e	 para	 a	 instrução	 na	 justiça”	(2	
Timóteo	3:16)	

4.5.4.	 Mudar	 tudo	o	que	 for	necessário,	evitar	pessoas,	 lugares,	acabar	com	os	
hábitos	que	levam	a	mente	a	pecar.	“Por	isso	digo:	vivam	pelo	Espírito,	e	
de	modo	nenhum	satisfarão	os	desejos	da	carne”	(Gálatas	5:16)	

4.5.5.	 Estar	 perto	 dos	 irmãos,	 onde	 há	 fortalecimento	 e	 edificação	 e	 evitar	 o	
isolamento.	“Todos	os	dias,	continuavam	a	reunir-se	no	pátio	do	templo.	
Partiam	 o	 pão	 em	 suas	 casas,	 e	 juntos	 participavam	 das	 refeições,	 com	
alegria	e	sinceridade	de	coração”	(Atos	2:46)	

4.5.6.	 Ter	uma	vida	que	seja	constantemente	preenchida	com	as	coisas	de	Deus.	
“Tudo	 o	 que	 vocês	 aprenderam,	 receberam,	 ouviram	 e	 viram	 em	 mim,	
ponham-no	em	prática.	E	o	Deus	da	paz	estará	com	vocês”	(Filipenses	4:8-
9)	

4.6.	 Além	da	mente,	que	é	um	fator	interno,	o	diabo	pode	usar	fatores	externos	para	
atingir	a	vida	do	crente.	Alguns	fatores	são	 liberados	através	de	brechas	na	vida	
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do	crente	(Arrependam-se,	pois,	e	voltem-se	para	Deus,	para	que	os	seus	pecados	
sejam	 cancelados,	Atos	3:19)	 maldições	 hereditárias	 (Números	14:18)	 ou	
trabalhos	de	feitiçaria	(Naum	3:4),	outros	simplesmente	são	tentativas	do	inferno	
para	 atrapalhar	 o	 propósito	 de	 Deus.	 São	 adversidades	 como:	 dificuldades	
financeiras,	 doenças,	 acidentes,	 morte,	 desequilíbrio	 no	 casamento,	 brigas	
familiares.	 Para	 todas	 estas	 oposições	 somos	 orientados	 e	 consolados	 pelo	
Espírito	Santo	através	da	Palavra	de	Deus.	

	

5.	 A	 influência	 maligna	 através	 do	 mundo.	 Muitas	 coisas	 que	 o	 mundo	 e	 as	 riquezas	
podem	oferecer	ao	homem	o	levam	a	cometer	algum	tipo	de	pecado.		

5.2.	 Ganância,	 vingança,	 egoísmo,	 insatisfação,	 corrupção,	 lascívia,	 orgulho,	 ira,	
injustiça,	e	muitos	outros,	são	valores	que	estão	incutidos	no	mundo	e	através	de	
pessoas	formadoras	de	opinião	e	de	veículos	de	informação	acabam	arrastando	o	
crente.	Alguns	exemplos	 são:	o	 incentivo	a	hobbies	dispendiosos,	 os	programas	
de	TV,	os	professores	céticos,	cinema,	música,	artistas	famosos,	governadores	de	
nações,	 diretores	 de	 empresas.	 “Sabemos	 que	 somos	 de	 Deus	 e	 que	 o	mundo	
todo	está	sob	o	poder	do	Maligno”	(1	João	5:19)	

5.3.	 A	 Bíblia	 nos	 adverte	 seriamente	 da	maneira	 com	 que	 devemos	 nos	 comportar	
perante	o	mundo.		

Não	 amem	o	mundo	 nem	o	 que	 nele	 há.	 Se	 alguém	 amar	 o	
mundo,	o	amor	do	Pai	não	está	nele.	Pois	tudo	o	que	há	no	mundo	—	
a	cobiça	da	carne,	a	cobiça	dos	olhos	e	a	ostentação	dos	bens	—	não	
provém	do	Pai,	mas	do	mundo.	O	mundo	e	a	sua	cobiça	passam,	mas	
aquele	 que	 faz	 a	 vontade	 de	 Deus	 permanece	 para	 sempre.	 Não	
amem	o	mundo	nem	o	que	nele	há.	Se	alguém	amar	o	mundo,	o	amor	
do	 Pai	 não	 está	 nele.	 Pois	 tudo	 o	 que	 há	 no	mundo	—	 a	 cobiça	 da	
carne,	a	cobiça	dos	olhos	e	a	ostentação	dos	bens	—	não	provém	do	
Pai,	mas	do	mundo.	O	mundo	e	a	sua	cobiça	passam,	mas	aquele	que	
faz	a	vontade	de	Deus	permanece	para	sempre.	(1	João	2:15-17)	

6.	 Devemos	ter	cuidado	com	o	que	o	mundo	nos	pode	oferecer.		

6.1.			Às	vezes	uma	grande	oportunidade	apresentada	a	um	homem	de	Deus	pode	vir	a	
ser	 uma	 armadilha	 do	 inimigo.	 Algo	 que	 nos	 leve	 a	 pecar	 ou	 até	 mesmo	 nos	
afastar	dos	propósitos	do	Senhor.	É	necessário	estar	sempre	alerta	e	orar	a	Deus	
para	que	ele	possa	direcionar	todas	as	nossas	decisões	e	nos	poupar	do	engano.		

Os	meus	olhos	estão	sempre	voltados	para	o	Senhor,	pois	só	
ele	tira	os	meus	pés	da	armadilha.	(Salmos	25:15)	
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ATIVIDADES	CEE	4	–	AULA	15	
	

1- A	palavra	Satanás	e	a	palavra	diabo	originam-se	do	hebraico	e	significam:	
	

(						)	adversário	e	enganador.	

(						)	ladrão	e	mentiroso.	

(					)	adversário	e	acusador.		

(						)	rebelde	e	acusador.	

	
2- Como	a	Bíblia	relata	a	ação	de	Satanás	contra	os	crentes?	Assinale	a	correta:	

	

(	 	 	 	 	 	)	 	 	 ...porque	o	diabo,	vosso	concorrente,	anda	ao	lado,	bramando	como	leão,	buscando	a	
quem	possa	tragar.	(1	Pedro	5:8)	

(							)			...porque	o	diabo,	vosso	adversário,	anda	em	derredor,	bramando	como	leão,	buscando	
a	quem	possa	tragar.		(1	Pedro	5:8)	(correta)	

(		 	 	 	 	)	 	 	...porque	o	diabo,	vosso	seguidor,	anda	atrás,	bramando	como	leão,	buscando	a	quem	
possa	tragar.	(1	Pedro	5:8)	

	
	

3- Arraste	as	palavras	que	preenchem	o	versículo:		
	

Pois	a	nossa	luta	não	é	contra																					,	mas	contra	os	poderes	e	autoridades,	contra	
os		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	deste	mundo	de	trevas,	contra	as	forças	espirituais	do	mal	nas	regiões	
celestiais.	(Efésios	6:12)	

	

situações	 dominadores	 jogadores	 pessoas	 destruidores	

	
	

	
4- Assinale	a	resposta	correta.	Como	a	Bíblia	relata	o	poder	de	influência	de	satanás	no	

mundo?	
	
(						)			o	rei	deste	mundo.	
(						)			o	príncipe	deste	mundo.	
(						)			o	desolado	deste	mundo.	
(						)			o	andarilho	deste	mundo.	
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5- Assinale	o	endereço	do	versículo:	versículo	sobre	final,	para	todo	o	sempre.	
	
E	o	diabo,	que	os	enganava,	foi	lançado	no	lago	de	fogo	e	enxofre,	onde	estão	a	besta	e	
o	falso	profeta;	e	de	dia	e	de	noite	serão	atormentados	para	todo	o	sempre.	
	
(						)		(Apocalipse	20:10)	
(						)		(João	10:10)	
(						)		(Apocalipse	20:7)	
(						)		(João	3:16)	

	
6- Sobre	as	influências,	relacione:	

	
a) 	“Vigiem	 e	 orem	 para	 que	 não	 caiam	 em	 tentação.	 O	 espírito	 está	 pronto,	mas	 a	

carne	é	fraca.”	(Mateus	26:41)	
b) “O	ladrão	vem	apenas	para	furtar,	matar	e	destruir;	eu	vim	para	que	tenham	vida,	e	

a	tenham	plenamente.”	(João	10:10)	
c) Pois	tudo	o	que	há	no	mundo	—	a	cobiça	da	carne,	a	cobiça	dos	olhos	e	a	ostentação	

dos	bens	—	não	provém	do	Pai,	mas	do	mundo.	O	mundo	e	a	 sua	cobiça	passam,	
mas	aquele	que	faz	a	vontade	de	Deus	permanece	para	sempre.	(1	João	2:16,17)	

	

(						)		Satanás.		

(						)		O	mundo	e	suas	concupiscências	(desejos	desenfreados).		

(						)		A	essência	do	homem,	que	já	é	pecaminosa	desde	a	queda.	

	

7- Sobre	a	influência	da	natureza	carnal,	ordene	o	versículo	de	1	a	6:		
	
	 e	o	Espírito,	
	 “Pois	a	carne	deseja	
	 de	modo	que	vocês	não	fazem	o	que	desejam.”	(Gálatas	5:17)	
	 o	que	é	contrário	ao	Espírito;	
	 o	que	é	contrário	à	carne.	
	 Eles	estão	em	conflito	um	com	o	outro,	

	
	

8- Sobre	a	parábola	do	Semeador,	relacione:		
a) “Quando	alguém	ouve	a	mensagem	do	Reino	e	não	a	entende,	o	Maligno	vem	e	lhe	

arranca	o	que	foi	semeado	em	seu	coração.		
b) Quanto	ao	que	foi	semeado	em	terreno	pedregoso,	
c) “Quanto	ao	que	foi	semeado	entre	os	espinhos,		
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(					)			este	é	aquele	que	ouve	a	palavra,	mas	a	preocupação	desta	vida	e	o	engano	das	
riquezas	a	sufocam,	tornando-a	infrutífera.”	(Mateus	13:22)	

(					)			este	é	aquele	que	ouve	a	palavra	e	logo	a	recebe	com	alegria.	Todavia,	visto	que	
não	tem	raiz	em	si	mesmo,	permanece	por	pouco	tempo.	Quando	surge	alguma	
tribulação	 ou	 perseguição	 por	 causa	 da	 palavra,	 logo	 a	 abandona.	 (Mateus	
13:20,21)	

(					)				Este	é	o	que	foi	semeado	à	beira	do	caminho.”	(Mateus	13:19)		

	

9- Assinale	V	ou	F:	Como	vencemos	uma	batalha	na	mente?	

(						)	 Escolhendo	o	que	pensar	

(						)	 Orar	pedindo	discernimento	e	renovação	da	mente.		

(						)	 Repreendendo	os	maus	pensamentos	e	estudando	a	Bíblia	guiado	pelo	Espírito	
Santo.		

(						)			 Mudar	tudo	o	que	for	necessário,	evitar	pessoas,	lugares,	acabar	com	os	hábitos	
que	levam	a	mente	a	pecar.		

(						)	 Buscar	estar	sempre	isolado,	onde	há	silêncio	e	não	há	participação	dos	outros.		

(						)	 Ter	uma	vida	que	seja	constantemente	preenchida	com	tudo	o	que	me	faz	feliz	e	
me	deixa	satisfeito.	

10-	 	 Aprendemos	 que	 o	 mundo	 não	 tem	muitas	 coisas	 boas	 para	 oferecer.	 Arraste	 as	
palavras	para	completar	o	versículo	que	trata	deste	assunto:	

“Sabemos	que																							de																						e	que	o																						todo	está	sob	o														
p																							do																										”	(1	João	5:19)		

mundo	 maligno	 poder	 somos	 Deus	

	

Para	 reflexão:	 Qual	 tem	 sido	 seu	 desafio?	 Assinale	 quantas	 alternativas	 quiser	 e	 sinta-se	
encorajado	a	pedir	fortalecimento	ao	Espírito	Santo,	em	nome	de	Jesus,	Amém.	Se	possível,	
compartilhe	também	sua	resposta	com	algum	irmão	mais	experiente	na	fé,	e	ore	com	ele.	

(						)	Vigiar	e	escolher	melhor	meus	pensamentos.	
(						)	Discernir	quando	um	pensamento	não	vem	para	o	bem.	
(						)	Ter	a	iniciativa	para	romper	com	ciclos	de	pensamentos	destrutivos.	
(						)	Deixar	de	desejar	o	que	o	mundo	tem	a	oferecer.	
(						)	Ser	livre	dos	padrões	mundanos.	
(						)	Crucificar	a	minha	vontade	quando	ela	não	combinar	com	a	vontade	de	Deus.	
(						)	Vigiar	para	não	andar	conforme	a	vontade	da	carne.	
(							)	Depender	de	Deus,	esperando	um	pouco	mais	para	agir.	
(							)	....	
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Aula	16	
Adversidade	e	Batalha	Espiritual	–	Parte	2	
	

6.	 Endemoninhamento	ou	possessão	demoníaca	

6.1.	 O	que	é	-	É	uma	forte	influência	maligna	nas	atitudes	e	pensamentos	de	alguém	
ou	 é	 literalmente	 a	 possessão	 do	 corpo	 por	 um	 demônio,	 a	 pessoa	 perde	
totalmente	 o	 controle	 sobre	 si.	 Quando	 o	 indivíduo	 volta	 a	 consciência,	 não	
lembra	do	que	houve,	mas	há	relatos	da	pessoa	ter-se	sentido	aprisionada	como	
que	em	uma	caixa,	enquanto	assiste	ao	demônio	agindo	em	seu	corpo.		

Para	conhecimento,	um	cristão	não	pode	ficar	endemoninhado,	pois	seu	
corpo	 já	é	 templo	do	Espírito	 Santo.	Pode	ocorrer	 a	possessão	no	processo	de	
conversão	que	ainda	não	atingiu	o	nível	do	culto	racional,	o	arrependimento	das	
obras	mortas,	no	entendimento	da	pessoa.	“Vocês	não	sabem	que	são	santuário	
de	Deus	e	que	o	Espírito	de	Deus	habita	em	vocês?”	(1	Coríntios	3:16)	

6.2.	 Causas		

6.2.1.	 Quando	 uma	 pessoa	 permite	 que	 seu	 coração	 seja	 guiado	 por	 algum	
pecado	habitual,	sem	arrependimento.	

6.2.2.	 Contato	 com	 as	 obras	 das	 trevas	 como	 pactos	 de	 bruxaria,	 religiões	 de	
umbanda,	quimbanda,	espiritismo,	satanismo.	

6.2.3.	 Através	de	maldições,	feitiçarias	e	presentes	consagrados	a	demônios.	

6.3.	 Sintomas	

6.3.1.	 Enfermidade	 física,	 como	 inaptidão	 para	 falar,	 sintomas	 de	 epilepsia,	
cegueira,	etc.		

Certo	sábado	Jesus	estava	ensinando	numa	das	sinagogas,	e	
ali	estava	uma	mulher	que	tinha	um	espírito	que	a	mantinha	doente	
havia	dezoito	anos.	Ela	andava	encurvada	e	de	forma	alguma	podia	
endireitar-se.	Ao	vê-la,	Jesus	chamou-a	à	frente	e	lhe	disse:	"Mulher,	
você	 está	 livre	 da	 sua	 doença".	 Então	 lhe	 impôs	 as	 mãos;	 e	
imediatamente	ela	se	endireitou,	e	louvava	a	Deus.	(Lucas	13:10-13)	

6.3.2.	 Capacitação	para	fazer	o	mal,	como	no	caso	de	Judas	Iscariotes.		

6.3.3.	 Poderes	sobrenaturais	como	adivinhação.		

Certo	dia,	indo	nós	para	o	lugar	de	oração,	encontramos	uma	
escrava	 que	 tinha	 um	 espírito	 pelo	 qual	 predizia	 o	 futuro.	 Ela	
ganhava	 muito	 dinheiro	 para	 os	 seus	 senhores	 com	 adivinhações.	
Essa	moça	seguia	a	Paulo	e	a	nós,	gritando:	"Estes	homens	são	servos	
do	 Deus	 Altíssimo	 e	 lhes	 anunciam	 o	 caminho	 da	 salvação".	 Ela	
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continuou	 fazendo	 isso	 por	 muitos	 dias.	 Finalmente,	 Paulo	 ficou	
indignado,	voltou-se	e	disse	ao	espírito:	"Em	nome	de	Jesus	Cristo	eu	
lhe	ordeno	que	saia	dela!	"	No	mesmo	instante	o	espírito	a	deixou.	
(Atos	16:16-18)	

6.3.4.	 Força	sobre-humana		

Quando	 Jesus	 desembarcou,	 um	 homem	 com	 um	 espírito	
imundo	veio	dos	 sepulcros	 ao	 seu	encontro.	 Esse	homem	vivia	nos	
sepulcros,	 e	 ninguém	 conseguia	 prendê-lo,	 nem	 mesmo	 com	
correntes;	 pois	 muitas	 vezes	 lhe	 haviam	 sido	 acorrentados	 pés	 e	
mãos,	mas	ele	arrebentara	as	correntes	e	quebrara	os	ferros	de	seus	
pés.	 Ninguém	 era	 suficientemente	 forte	 para	 dominá-lo.	 (Marcos	
5:2-4)	

6.4.	 Como	expulsar	

6.4.1.	 Jesus	repreendia	diretamente	o	inimigo		

Justamente	naquela	hora,	na	sinagoga,	um	homem	possesso	
de	 um	 espírito	 imundo	 gritou:	 "O	 que	 queres	 conosco,	 Jesus	 de	
Nazaré?	Vieste	para	nos	destruir?	Sei	quem	tu	és:	o	Santo	de	Deus!	"	
"Cale-se	 e	 saia	 dele!	 ",	 repreendeu-o	 Jesus.	 O	 espírito	 imundo	
sacudiu	o	homem	violentamente	e	saiu	dele	gritando.	Todos	ficaram	
tão	admirados	que	perguntavam	uns	aos	outros:	"O	que	é	isto?	Um	
novo	ensino	—	e	com	autoridade!	Até	aos	espíritos	 imundos	ele	dá	
ordens,	e	eles	lhe	obedecem!	"	(Marcos	1:23-27)	

6.4.2.	 Quando	 um	 demônio	 incorpora	 uma	 pessoa,	 deve-se	 repreendê-lo,	
fazendo	com	que	fique	amarrado,	com	as	mãos	para	trás,	para	não	ferir	
pessoas	nem	quebrar	coisas.	Pode-se	também	perguntar	ao	espírito	como	
ele	conseguiu	entrar	na	vida	da	pessoa,	mas	os	demônios	podem	mentir,	
então	 seguro	 mesmo	 é	 repreender	 suas	 obras	 e	 expulsá-lo	 da	 vida	 da	
pessoa	em	o	nome	de	Jesus.	“Estes	sinais	acompanharão	os	que	crerem:	
em	 meu	 nome	 expulsarão	 demônios;	 falarão	 novas	 línguas”	 (Marcos	
16:17)		

6.4.3.	 A	 pessoa	 que	 estiver	 expulsando	 o	 demônio	 deverá	 ser	 um	 cristão	
verdadeiro,	discípulo	de	 Jesus.	Caso	contrário,	não	adiantará	usar	o	 seu	
poderoso	nome.		

Alguns	 judeus	 que	 andavam	 expulsando	 espíritos	 malignos	
tentaram	 invocar	 o	 nome	 do	 Senhor	 Jesus	 sobre	 os	
endemoninhados,	dizendo:	"Em	nome	de	Jesus,	a	quem	Paulo	prega,	
eu	 lhes	ordeno	que	 saiam!	 "	Os	que	estavam	 fazendo	 isso	eram	os	
sete	 filhos	 de	 Ceva,	 um	dos	 chefes	 dos	 sacerdotes	 dos	 judeus.	Um	
dia,	o	espírito	maligno	lhes	respondeu:	"Jesus,	eu	conheço,	Paulo,	eu	
sei	quem	é;	mas	vocês,	quem	são?	"	Então	o	endemoninhado	saltou	
sobre	eles	e	os	dominou,	espancando-os	com	tamanha	violência	que	
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eles	fugiram	da	casa	nus	e	feridos.	(Atos	19:13-16)		

6.5.	 Depois	da	libertação	

6.5.1.	 Confirmar	 a	 libertação	pedindo	que	a	pessoa	diga	que	 Jesus	Cristo	 veio	
em	carne.	Caso	ela	não	consiga	repetir,	torne	a	orar,	pois	o	demônio	está	
ali	 escondido	 para	 não	 sair.	 Sua	 oração	 deverá	 ser	 ungida,	 guiada	 pelo	
Espírito	 Santo,	 é	 provável	 que	 a	 pessoa	 vá	 rosnar,	 virar	 os	 olhos,	 se	
debater...	quando	você	 suspeitar	que	o	demônio	 saiu,	deverá	conversar	
com	 ela,	 tentando	 novamente	 que	 confesse	 que	 o	 Senhor	 Jesus	 Cristo	
veio	em	carne.	

Amados,	não	creiam	em	qualquer	espírito,	mas	examinem	os	
espíritos	 para	 ver	 se	 eles	 procedem	de	Deus,	 porque	muitos	 falsos	
profetas	têm	saído	pelo	mundo.	Vocês	podem	reconhecer	o	Espírito	
de	 Deus	 deste	 modo:	 todo	 espírito	 que	 confessa	 que	 Jesus	 Cristo	
veio	em	carne	procede	de	Deus;	mas	todo	espírito	que	não	confessa	
a	Jesus	não	procede	de	Deus.	Esse	é	o	espírito	do	anticristo,	acerca	
do	qual	vocês	ouviram	que	está	vindo,	e	agora	já	está	no	mundo.	(1	
João	4:1-3)	

6.5.2.	 Convidar	a	pessoa	a	 receber	 Jesus	como	Senhor	e	Salvador	da	sua	vida.	
“Se	 você	 confessar	 com	 a	 sua	 boca	 que	 Jesus	 é	 Senhor	 e	 crer	 em	 seu	
coração	que	Deus	o	ressuscitou	dentre	os	mortos,	será	salvo”	(Romanos	
10:9)	

6.5.3.	 Convidar	 a	 confessar	 os	 pecados,	 se	 arrepender	 e	mudar	 seu	 estilo	 de	
vida.		

"Quando	 um	 espírito	 imundo	 sai	 de	 um	 homem,	 passa	 por	
lugares	áridos	procurando	descanso	e	não	encontra,	e	diz:	 ‘Voltarei	
para	 a	 casa	 de	 onde	 saí’.	 Chegando,	 encontra	 a	 casa	 desocupada,	
varrida	 e	 em	 ordem.	 Então	 vai	 e	 traz	 consigo	 outros	 sete	 espíritos	
piores	 do	 que	 ele,	 e	 entrando	 passam	 a	 viver	 ali.	 E	 o	 estado	 final	
daquele	homem	torna-se	pior	do	que	o	primeiro.	Assim	acontecerá	a	
esta	geração	perversa".	(Mateus	12:43-45)	

6.5.4.	 Caso	 tenha	 ocorrido	 envolvimento	 com	 as	 obras	 das	 trevas,	 como	
ocultismo,	satanismo,	espiritismo,	é	necessário	orar	renunciando	em	voz	
alta	 aos	 vínculos	 com	as	 trevas	 e	 com	o	 diabo	 e	 quebrando	 suas	 obras	
pela	fé.	

6.5.5.	 Eliminar	da	casa	todos	os	pertences	consagrados	ao	diabo	que	são	como	
porta	de	entrada	para	demônios,	como	CD’s	de	músicas	consagradas	ao	
diabo,	materiais	pornográficos,	roupas	de	benzedeira,	imagens	de	santos	
ou	ídolos,	símbolos	da	sorte,	Ying	Yang,	trevo	de	quatro	folhas,	amuletos,	
etc.	Além	destes	objetos,	existem	ainda	outros	que	podem	ter	sido	dados	
como	 presentes,	mas	 que	 também	 foram	 consagrados	 ao	 diabo.	 Neste	
caso,	devemos	orar	e	pedir	que	o	Espírito	Santo	nos	 revele	o	que	ainda	
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está	em	oculto.	

6.5.6.	 Após	 todos	estes	passos,	é	preciso	que	a	pessoa	se	encha	das	coisas	de	
Deus,	 procurando	 estar	 frequentemente	 em	 contato	 com	 pessoas	 que	
também	 confiam	 no	 Senhor	 frequentando	 cultos,	 células	 e	 estudos	 da	
Palavra.	Instruí-la	a	ouvir	louvores	também	é	importante,	pois	o	louvor	a	
ajudará	a	ocupar	sua	mente	e	a	aprender	a	amar	o	Deus	a	quem	deseja	
servir.	

7.	 Ataque	a	igreja	

7.1.	 Além	 do	 inimigo	 atacar	 de	 forma	 individual	 ele	 também	 planeja	 estratégias	
contra	a	igreja,	como	um	todo,	de	maneira	local,	regional,	nacional	e	até	global.	

7.2.	 Algumas	das	estratégias	de	longo	alcance	são:	

7.2.1.	 Rebeldia	 -	 A	 rebeldia	 na	 igreja	 é	 uma	 arma	 muito	 usada	 pelo	 diabo.	
Rebelar	para	dividir,	dividir	para	atacar,	atacar	para	destruir.	Esta	é	uma	
estratégia	 de	 caça.	 Devemos	 sempre	 buscar	 a	 unidade	 da	 igreja,	
preferindo	 calar	 a	 criticar,	 confrontar	quem	age	mal,	 com	sinceridade	e	
com	 o	 apoio	 das	 Escrituras,	 reprimindo	 rapidamente	 um	 comentário	
crítico	de	um	irmão,	respeitando	as	autoridades	por	Deus	estabelecidas,	e	
agindo	sempre	em	submissão	à	Palavra	de	Deus.	

7.2.2.	 Seitas	e	heresias	-	O	diabo	desvia	o	homem	de	Deus	através	do	engano	na	
cultura	das	 civilizações.	 São	 chamadas	 seitas,	 ou	doutrinas	distorcidas	e	
heresias,	 que	 são	 religiões	 criadas	 para	 afastar	 o	 homem	 de	 Deus	 e	 o	
aproximar	da	idolatria	e	adoração	a	demônios.	

7.2.3.	 	Ataque	 às	 famílias	 -	 Destruição	 das	 famílias	 e	 dos	 padrões	 de	 Deus	
através	da	influência	na	mídia	como	novelas	ou	seriados,	músicas,	filmes,	
revistas	etc.	O	adultério,	a	pornografia,	os	endividamentos,	o	conceito	de	
divórcio	sendo	alargado,	a	inversão	de	papeis	e	a	falta	de	disciplina	para	
com	 os	 filhos	 têm	 sido	 muito	 usados	 pelo	 inimigo	 para	 destruir	 as	
famílias.	

7.2.4.	 	Ações	dos	grupos	satanistas-	 Invocações	e	pactos	espirituais	 feitos	a	 fim	
de	 destruir	 a	 igreja.	 Usam	 também	 de	 estratégias	 de	 infiltração	 nas	
lideranças	 das	 igrejas	 para	 desviar	 o	 foco	 de	 Cristo	 para	 a	 bênção	 da	
prosperidade,	para	a	fé	em	Campanhas,	para	o	uso	de	amuletos	ungidos	
ou	mesmo	para	o	simples	esfriamento	espiritual	de	uma	comunidade.	

7.2.5.	 Ações	 nacionais/governamentais	 contra	 a	 igreja,	 que	 são	 chamadas	 de	
perseguições.	Podemos	ter	uma	ideia	de	como	ocorrem	e	como	são	seus	
começos:	

7.2.5.1		 No	 campo	 legislativo:	 repressão	 da	 liberdade	 de	 culto	 ou	
controle	 excessivo	 da	 abertura	 de	 igrejas,	 fixando	 número	 por	
cidade	 e	 horários.	 Leis	 que	 obrigam	 o	 fornecimento	 dos	 dados	
dos	participantes	das	igrejas.	Também	na	aprovação	de	leis	que	
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elegem	uma	religião	para	o	Estado,	como	o	Budismo,	Hinduísmo	
ou	 Islamismo.	 Quando	 isto	 ocorre,	 o	 indivíduo	 já	 nasce	 com	
aquela	 determinada	 religião,	 e	 a	 conversão	 ao	 cristianismo,	 a	
partir	 disto,	 se	 torna	 um	 crime	 de	 apostasia,	 com	 penas	 de	
multas,	exclusão	da	comunidade,	prisão	e	até	morte.	

	7.2.5.1	 No	campo	judiciário:	quando	os	cristãos	passam	a	ser	preteridos	
nos	 seus	 interesses	 ou	 vistos	 como	 perturbadores	 da	 ordem.	
Quando	os	juízes	passam	a	negar	direitos	aos	cristãos	que	foram	
vítimas	de	crimes.	

7.2.5.1	 No	campo	executivo:	quando	as	polícias	começam	a	prender	e	a	
desrespeitar	direitos	dos	 indivíduos	por	 serem	cristãos,	quando	
passam	a	fiscalizar	o	que	está	sendo	pregado	durante	os	cultos	e	
quando	 as	 políticas	 públicas	 de	 habitação,	 empréstimos	 ou	
incentivos	passam	a	ser	negados	aos	cristãos.		

8.	 Ferramentas	e	atitudes	para	combater	o	inimigo	no	reino	do	espírito.	

8.1.	 Fechar	 as	 brechas	 -	 Importa	 que	 busquemos	 a	 presença	 do	 Senhor	 e	 seu	
direcionamento.	Encher	a	mente	com	a	Palavra	de	Deus,	rever	constantemente	
os	hábitos	para	que	sejam	coerentes	com	a	vontade	do	Senhor.	Uma	batalha	não	
será	vencida	se	houver	pecados	ocultos	ou	um	caráter	não	transformado.	Uma	
retaliação	pode	acontecer	quando	não	há	o	preparo	para	o	combate.	É	muito	útil	
pedir	ao	Senhor	que	sonde	o	nosso	coração	e	revele	se	existem	brechas	a	serem	
fechadas	pela	oração	de	confissão	e	mudança.	“Sonda-me,	ó	Deus,	e	conhece	o	
meu	 coração;	 prova-me,	 e	 conhece	 as	 minhas	 inquietações.	 Vê	 se	 em	 minha	
conduta	 algo	 que	 te	 ofende,	 e	 dirige-me	 pelo	 caminho	 eterno”	 (Salmos	
139:23,24)	

8.2.	 O	nome	de	Jesus	-	Aprendemos	nas	Escrituras	que	se	usarmos	o	nome	de	Jesus,	
teremos	o	poder	sobre	todas	as	forças	malignas.		

Estes	 sinais	 acompanharão	 os	 que	 crerem:	 em	 meu	 nome	
expulsarão	demônios;	 falarão	novas	 línguas;	pegarão	em	serpentes;	
e,	 se	 beberem	 algum	 veneno	 mortal,	 não	 lhes	 fará	 mal	 nenhum;	
imporão	as	mãos	sobre	os	doentes,	e	estes	ficarão	curados.	(Marcos	
16:17,18)	

8.3.	 A	arma	correta.	É	a	atitude	espiritual.	Quando	nos	encontramos	numa	batalha,	a	
reação	mais	natural	em	nós	é	procurar	 combater	 com	armas	naturais.	Quando	
uma	 pessoa	 nos	 ofende	 nós	 revidamos,	 quando	 uma	 doença	 nos	 ataca	 nós	
procuramos	de	médico	em	médico	a	cura,	quando	uma	situação	na	justiça	não	se	
resolve,	gastamos	todas	as	nossas	energias	e	recursos	para	resolvê-la.	Devemos	
compreender	 que	 quando	 a	 luta	 é	 espiritual	 devemos	 combater	 com	 armas	
espirituais.		

8.4.	 Armas	espirituais.		
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Vistam	toda	a	armadura	de	Deus,	para	poderem	ficar	 firmes	
contra	 as	 ciladas	do	diabo,	 pois	 a	nossa	 luta	não	é	 contra	pessoas,	
mas	contra	os	poderes	e	autoridades,	contra	os	dominadores	deste	
mundo	 de	 trevas,	 contra	 as	 forças	 espirituais	 do	 mal	 nas	 regiões	
celestiais.	 Por	 isso,	 vistam	 toda	 a	 armadura	 de	 Deus,	 para	 que	
possam	 resistir	 no	 dia	 mau	 e	 permanecer	 inabaláveis,	 depois	 de	
terem	 feito	 tudo.	 Assim,	mantenham-se	 firmes,	 cingindo-se	 com	 o	
cinto	 da	 verdade,	 vestindo	 a	 couraça	 da	 justiça	 e	 tendo	 os	 pés	
calçados	com	a	prontidão	do	evangelho	da	paz.	Além	disso,	usem	o	
escudo	 da	 fé,	 com	 o	 qual	 vocês	 poderão	 apagar	 todas	 as	 setas	
inflamadas	do	Maligno.	Usem	o	capacete	da	salvação	e	a	espada	do	
Espírito,	 que	 é	 a	 palavra	 de	 Deus.	 Orem	 no	 Espírito	 em	 todas	 as	
ocasiões,	com	toda	oração	e	súplica;	tendo	isso	em	mente,	estejam	
atentos	e	perseverem	na	oração	por	todos	os	santos.	 (Efésios	6:11-
18)		

A	Palavra	nos	ensina,	por	figura	de	linguagem,	as	armas	que	podemos	nos	
munir	perante	um	ataque.	São	elas:	

8.4.1.	 Cinto	da	Verdade	(Efésios	6:14)	-	É	necessário	haver	sinceridade	em	nós	
para	com	Deus	e	integridade	perante	os	homens.	O	cinto	era	usado,	pelos	
guerreiros,	 para	 prender	 toda	 a	 sua	 armadura,	 desta	 forma,	 se	 o	
guerreiro	 perdesse	 o	 cinto,	 estaria	 comprometendo	 sua	 armadura.	 	 Do	
mesmo	 modo,	 no	 mundo	 espiritual,	 caso	 falte	 verdade	 em	 nós,	
estaremos	totalmente	vulneráveis	perante	as	trevas.	

8.4.2.	 Couraça	 da	 Justiça	 (Efésios	 6:14)	 -	 A	 couraça	 era	 uma	 túnica	 comprida	
feita	 de	 couro	 ou	 alguma	 fibra	 resistente,	 depois,	 na	 era	 do	 bronze,	
consistia	em	centenas	de	pequenas	peças	 sobrepostas	de	metal	unidas,	
como	 escamas	 de	 peixes	 costuradas	 na	 superfície	 de	 uma	 túnica	 de	
tecido	 ou	 couro.	 Espiritualmente	 significa	 que	 devemos	 ter	 todos	 os	
nossos	 pecados	 (por	 menores	 que	 sejam)	 cobertos	 com	 o	 sangue	 de	
Jesus,	que	trouxe	a	justiça	(justificação)	para	a	nossa	vida,	através	do	seu	
sangue.	 A	 nossa	 proteção	 vem	 com	a	 confissão	 e	 o	 arrependimento	 de	
nossos	pecados	a	cada	vez	que	pecarmos.	

8.4.3.	 Calçado	 da	 preparação	 do	 evangelho	 da	 paz	 (Efésios	 6:15)	 -	 A	 fim	 de	
andar	 longas	 distâncias,	 e	 em	 meio	 a	 muitas	 armadilhas,	 os	 soldados	
usavam	fortes	calçados	para	cumprir	sua	missão.	Aonde	quer	que	formos,	
nossa	missão	é	levar	a	verdadeira	paz,	que	é	a	reconciliação	de	Deus	com	
os	homens	por	meio	de	seu	Filho.	

8.4.4.	 Escudo	da	Fé	(Efésios	6:16)	-	A	Palavra	nos	adianta	que	somos	mais	que	
vencedores.	 Portanto	 é	 correto	 entrarmos	 em	 batalha	 com	 convicção,	
com	fé	que	Deus	é	grande,	é	todo	poderoso	e	peleja	por	nós.	“Eu	lhes	dei	
autoridade	para	pisarem	sobre	cobras	e	escorpiões,	e	sobre	todo	o	poder	
do	inimigo;	nada	lhes	fará	dano”	(Lucas	10:19)	
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8.4.5.	 Capacete	da	Salvação	(Efésios	6:17)	-	A	cabeça	é	a	parte	mais	vulnerável	
do	corpo,	de	fato	a	mente	é	a	área	onde	mais	o	inimigo	procura	atacar.	É	
com	 a	 nossa	 mente	 que	 aceitamos	 a	 salvação	 de	 Cristo	 e	 com	 nossa	
mente	 escolhemos	 não	 pecar	 mais	 e	 repreendemos	 os	 maus	
pensamentos.	“Não	há	salvação	em	nenhum	outro,	pois,	debaixo	do	céu	
não	 há	 nenhum	 outro	 nome	 dado	 aos	 homens	 pelo	 qual	 devamos	 ser	
salvos”	(Atos	4:12)	

8.4.6.	 Espada	do	Espírito	(Efésios	6:17)	-	A	espada	é	a	própria	Palavra	de	Deus.		
É	com	ela	que	atacamos	as	obras	das	trevas.	Quando	Jesus	foi	tentado	no	
início	 do	 seu	 ministério,	 ele	 combateu	 o	 inimigo	 diretamente	 com	 as	
Escrituras	(Mateus	4:1-10).	É	importante	o	contato	com	a	Palavra	a	fim	de	
que,	diante	do	 inimigo,	estejamos	 fortalecidos	pela	Palavra.	Na	hora	do	
combate,	é	a	Palavra	de	Deus,	proferida	em	meio	a	uma	oração	cheia	de	
fé,	que	irá	nos	fazer	vencedores	contra	as	ciladas	do	inimigo.	

8.4.7.	 Vigiar	 e	 orar	 (Efésios	 6:18)	 –	 Sempre	 alerta.	 Nunca	 sabemos	 quando	 o	
inimigo	 irá	 atacar,	 isso	 é	 fato,	 não	 podemos	 controlar.	 Quanto	 mais	
rápido	for	identificado	um	ataque,	mais	rápido	poderemos	tomar	atitudes	
espirituais	para	combatê-lo.		

8.5.	 Jejum	

8.5.1.	 Espírito	-	O	 jejum	fortalece	o	nosso	espírito,	potencializa	a	oração	e	nos	
ajuda	 a	 ouvir	 mais	 claramente	 a	 voz	 de	 Deus.	 A	 carne	 milita	 contra	 o	
espírito.	“Por	isso	digo:	vivam	pelo	Espírito,	e	de	modo	nenhum	satisfarão	
os	desejos	da	carne.	Pois	a	carne	deseja	o	que	é	contrário	ao	Espírito;	e	o	
Espírito,	 o	 que	 é	 contrário	 à	 carne.	 Eles	 estão	 em	 conflito	 um	 com	 o	
outro,	de	modo	que	vocês	não	fazem	o	que	desejam”	(Gálatas	5:16,17)	

8.5.2.	 Necessidade	-	O	jejum	é	uma	forma	de	demonstrar	a	Deus	a	nossa	grande	
necessidade	 da	 sua	 ajuda.	 “Ali,	 junto	 ao	 canal	 de	 Ava,	 proclamei	 um	
jejum,	 a	 fim	 de	 que	 nos	 humilhássemos	 diante	 do	 nosso	 Deus	 e	 lhe	
pedíssemos	 uma	 viagem	 segura	 para	 nós	 e	 nossos	 filhos,	 com	 todos	 os	
nossos	bens”	(Esdras	8:21)	

8.5.3.	 Consagração	 -	 O	 jejum	 é	muito	 utilizado	 quando	 uma	missão	 espiritual	
está	para	começar.	Antes	de	começar	seu,	Jesus	jejuou	por	40	dias	como	
forma	 de	 consagração.	 “Onde,	 durante	 quarenta	 dias,	 foi	 tentado	 pelo	
diabo.	Não	 comeu	nada	 durante	 esses	 dias	 e,	 ao	 fim	deles,	 teve	 fome”	
(Lucas	4:2)	

8.5.4.	 Além	 de	 Jesus	 também	 Moisés,	 Davi,	 Esdras,	 Neemias,	 Daniel	 e	 Paulo	
jejuaram	40	dias	antes	de	começar	um	ministério.	

8.5.5.	 Libertação	 -	 Em	 lutas	espirituais	é	necessário	 jejuar.	 “Mas	esta	 casta	de	
demônios	não	se	expulsa	senão	pela	oração	e	pelo	jejum”	(Mateus	17:21)	

8.5.6.	 Atitudes	-	O	jejum	deve	abranger	todas	as	nossas	atitudes	e	não	apenas	a	
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nossa	abnegação.		

"O	 jejum	 que	 desejo	 não	 é	 este:	 soltar	 as	 correntes	 da	
injustiça,	desatar	as	cordas	do	jugo,	pôr	em	liberdade	os	oprimidos	e	
romper	 todo	 jugo?	 Não	 é	 partilhar	 sua	 comida	 com	 o	 faminto,	
abrigar	o	pobre	desamparado,	vestir	o	nu	que	você	encontrou,	e	não	
recusar	ajuda	ao	próximo?	(Isaías	58:6,7)	

Não	 é	 correto	 jejuar	 se	 ainda	 existem	 hábitos	 pecaminosos	 sem	 o	
arrependimento.		

Samuel,	 porém,	 respondeu:	 "Acaso	 tem	 o	 Senhor	 tanto	
prazer	em	holocaustos	e	em	sacrifícios	quanto	em	que	se	obedeça	à	
sua	 palavra?	 A	 obediência	 é	 melhor	 do	 que	 o	 sacrifício,	 e	 a	
submissão	é	melhor	do	que	a	gordura	de	carneiros.	(1	Samuel	15:22)	

8.5.7.	 Discrição	 -	O	 jejum	não	deve	ser	usado	para	causar	uma	boa	 impressão	
nos	outros.		

Ao	jejuar,	ponha	óleo	sobre	a	cabeça	e	lave	o	rosto,	para	que	
não	pareça	aos	outros	que	você	está	jejuando,	mas	apenas	a	seu	Pai,	
que	 vê	 no	 secreto.	 E	 seu	 Pai,	 que	 vê	 no	 secreto,	 o	 recompensará.	
(Mateus	6:17,18)		

8.5.8.	 Tipos	de	jejum.		

8.5.8.1.O	jejum	normalmente	é	de	alimento.		

Naquela	ocasião	eu,	Daniel,	passei	 três	semanas	chorando.	Não	
comi	 nada	 saboroso;	 carne	 e	 vinho	 nem	 provei;	 e	 não	 usei	
nenhuma	 fragrância	 perfumada,	 até	 se	 passarem	 as	 três	
semanas.	(Daniel	10:2,3)	

8.5.8.2.	 Pode	 ser	 parcial	 (só	 comida)	 ou	 completo	 (sólidos	 e	 líquidos).	
“Vai,	ajunta	a	todos	os	judeus	que	se	acharem	em	Susã,	e	jejuai	
por	mim,	e	não	comais	nem	bebais	por	três	dias,	nem	de	dia	nem	
de	noite”	(Ester	4:16a)	

8.5.8.3.	 Outros	 jejuns	 -	 Pode	 também	 ser	 a	 abstenção	 de	 algo	 que	 é	
desejo	 da	 carne,	 como	 horas	 em	 frente	 à	 TV,	 novelas,	 redes	
sociais,	 leituras	 ou	 conversas	 inúteis,	 conversa	 fiada	 (fofoca),	
jejum	de	falar	muito,	de	fazer	compras	desnecessárias...		

8.5.8.4.	 Periodicidade	-	Pode	ser	o	dia	todo	ou	uma	parte	do	dia.	O	mais	
importante	 é	 considerar	 o	 Senhor	 neste	 tempo	 separado	 para	
ele.	 No	 silêncio	 meditar	 na	 sua	 palavra,	 buscar	 a	 sua	 face	 e	
agradar-se	apenas	da	sua	presença.	“Deleite-se	no	Senhor,	e	ele	
atenderá	aos	desejos	do	seu	coração”	(Salmos	37:4)		
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ATIVIDADES	CEE	4	–	AULA	16	
	

1- Assinale	Sim	ou	Não	
	

a)		O	endemoninhamento	está	descrito	na	Bíblia?	 (			)	sim	 (				)	não	
	

b)		Um	cristão	pode	ficar	endemoninhado?	 (			)	sim		 (				)	não	
	

c)	A	prática	de	um	pecado	habitual,	sem	arrependimento,	pode	dar	
causa	ao	edemoninhamento?	 	 	 	 	 	

(			)	sim	 (				)	não	
	

	

	

	

2- Em	Lucas	13:10-13,	temos	um	relato	de	endemoninhamento.	Qual	era	o	sintoma?	
	

(				)	A	pessoa	andava	encurvada.	

(				)	A	pessoa	era	muda.	

(				)	A	pessoa	tinha	crises	epiléticas.		

(				)	A	pessoa	era	cega.	

	

	

	

3- Assinale	a	correta.		
Em	Atos	16:16-18,	temos	o	relato	de	alguém	que	disse:	
	

"Estes	homens	são	servos	do	Deus	Altíssimo	e	 lhes	anunciam	o	caminho	da	
salvação".	

Esta	pessoa	estava:	

(				)	Acompanhando	os	discípulos.	

(				)	Cheia	do	Espírito	Santo.	

(				)	Capacitada	para	fazer	o	mal	com	uma	força	sobre	humana.	

(				)	Possessa	com	espírito	de	adivinhação.		

	



Curso	de	Edificação	Espiritual	CEE	4	 	 MDG	
	

Página	35	
	

4- Onde	 está	 escrito	 que	 teríamos	 autoridade	 para	 expulsar	 demônios	 no	 nome	 de	
Jesus?	
	

(				)	“Estes	sinais	acompanharão	os	que	crerem:	em	meu	nome	expulsarão	demônios;	
falarão	novas	línguas”	(Marcos	16:15)		

(				)	“Estes	sinais	acompanharão	os	que	crerem:	em	meu	nome	expulsarão	demônios;	
falarão	novas	línguas”	(Marcos	16:17)		

(	 	 	)	“Estes	sinais	acompanharão	os	que	crerem:	em	meu	nome	expulsarão	demônios;	
falarão	novas	línguas”	(Marcos	16:19)		

	

	

5- Os	filhos	de	Ceva	tiveram	autoridade	para	expulsar	demônios	no	nome	de	Jesus?	
	

(				)	Sim	

(				)	Não	

	

	

	

6- Conforme	1	João	4:1-3,	como	podemos	saber	se	o	demônio	já	saiu	da	pessoa?	
	
(				)	Se	ela	voltar	a	si	e	falar	calmamente.	

(				)	Se	ela	confessar	que	Jesus	veio	em	carne.	

(				)	Se	seus	olhos	estiverem	revirados.	

(				)	Se	ela	repetir	a	oração	do	Pai	Nosso.	

	

	

7- O	que	ocorre	à	pessoa	que	após	a	libertação	não	é	instruída	no	caminho	da	Salvação?	
	
(				)	Terá	dificuldades	para	seguir	a	vida.	

(				)	Nunca	mais	será	a	mesma	pessoa.	

(				)	Voltará	a	ser	casa	daquele	demônio	e	de	outros	sete	piores.		

(				)	Andará	de	glória	em	glória.		
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8- Aprendemos	que	devemos	usar	armas	espirituais	para	combater	no	reino	espiritual.		
Complete	o	texto	com	as	palavras	do	quadro:	
	

Vistam																										a	armadura	de	Deus,	para	poderem	ficar																								contra	

as	ciladas	do	diabo,	pois	a	nossa	luta	não	é	contra																									,	mas	contra	os	poderes	e	

autoridades,	contra	os	dominadores	deste	mundo	de	trevas,	contra	as																									do	

mal	nas						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	celestiais.	Por	isso,	vistam	toda	a	armadura	de	Deus,	para	que	

possam	resistir	no	dia	mau	e	permanecer	inabaláveis,	depois	de	terem	feito	tudo.	Assim,	

mantenham-se	firmes,	cingindo-se	com	o	cinto	da																									,	vestindo	a	couraça	da					

.																							e	tendo	os	pés	calçados	com	a	prontidão	do																									da	paz.	Além	

disso,	usem	o	escudo	da																									,	com	o	qual	vocês	poderão	apagar	todas	as	setas	

inflamadas	do	Maligno.	Usem	o	capacete	da																										e	a	espada	do	Espírito,	que	é	a	

.																														de	Deus.																										no	Espírito	em	todas	as	ocasiões,	com	toda	

oração	 e	 súplica;	 tendo	 isso	 em	 mente,	 estejam	 atentos	 e	 perseverem	 na	 oração	 por	

todos	os	santos.	(Efésios	6:11-18)	

	

9- Quem	disse	e	onde	está	escrito,	que	o	jejum	contribui	para	a	expulsão	de	demônios?
	 	
(				)		Jesus	em	João	10:10.	

(				)		Jesus	em	Mateus	17:21.	

(				)		João	em	João	10:10.	

(				)		Pedro	em	Mateus	17:21.	 	

	

10- Sobre	o	jejum,	assinale	V	para	Verdadeiro	e	F	para	Falso:	

(				)	O	jejum	fortalece	o	nosso	espírito,	potencializa	a	oração	e	nos	ajuda	a	ouvir	mais	
claramente	a	voz	de	Deus.	

(				)		O	jejum	é	muito	utilizado	quando	uma	missão	espiritual	está	para	começar.	

(				)		O	jejum	não	tem	nada	a	ver	com	nossas	necessidades.	

(				)		As	pessoas	precisam	saber	quando	estamos	jejuando	para	respeitar	o	momento.	

(				)		Jesus	jejuou	21	dias	antes	de	começar	seu	ministério.	

firmes	 regiões	 salvação	 fé	
evangelho	 orem	 palavra	 verdade	

forças	espirituais	 toda	 justiça	 pessoas	


