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BATALHA ESPIRITUAL – Lc.11:14-23
Rev. Sila D.Rabello
Estamos numa guerra espiritual de âmbito universal, onde a
neutralidade não é admitida. O Senhor Jesus declarou: “ Quem não é
por mim é contra mim; e quem comigo não ajunta,espalha”
Lc. 11:23
Ou você se posiciona a favor de Cristo ou é contra! Estamos
ajuntando ou espalhando. Todas as nossas ações se dão no âmbito de
um campo de batalha. Estamos na mira do inimigo por sermos
soldados de Cristo.Jesus advertiu os seus discípulos sobre um certo
conflito quando disse: “ Eis que vos envio como ovelhas para o

meio de lobos; sede, portanto,prudentes como as serpentes e
simplices como as pombas.” ( Mt. 10:16 )
Entre as diversas metáforas usadas na Bíblia para descrever a
igreja, uma delas é a de um “ exército”. Para entendermos a batalha
espiritual, precisamos conhecer o que é a Igreja de Cristo.
“Igreja”, é um assunto que toca a paixão de Deus. “ Cristo amou a

igreja e a si mesmo se entregou por ela,para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem
ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito”
(Ef.5:25-27 ) “ A igreja está sujeita a Cristo...” ( Ef. 5:24 ) O próprio
Cristo é o fundamento da igreja, conforme ele revelou a Pedro:
“Também eu te digo que tu és Pedro ( petrus = pequena pedra ) e sobre esta pedra
( o próprio Cristo) edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela.” ( Mt. 16: 18 )
A obra da igreja extrapola os limites da Terra e pelas ações da igreja, o
“inframundo” espiritual terá que contemplar a sabedoria do criador.
“ Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora,
dos principados e potestades nos lugares celestiais.” ( Ef. 3:10 )
A igreja santificada vem redescobrindo a sua missão e a sua autoridade
em Cristo, o Senhor.
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A IGREJA EM FIGURAS ( METÁFORAS )

Para ressaltar aspectos particulares da igreja,Deus se utiliza na Bíblia de várias
figuras comparativas:
I – Corpo de Cristo – Conceito biológico

Ressalta a unidade da Igreja como organismo vivo. É a unidade na diversidade.”
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os
membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um
só corpo em Cristo e membros uns dos outros.” ( Rm 12:4-5).
I Cor 12: 12-31:
12 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só
corpo, assim é Cristo também.
13 Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer
servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.
14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
15 Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não será por isso do corpo?
16 E se a orelha disser: Porque não sou olho não sou do corpo; não será por isso do corpo?
17 Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
19 E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
20 Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo.
21 E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho
necessidade de vós.
22 Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários;
23 E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais; e aos que em nós
são menos decorosos damos muito mais honra.
24 Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo,
dando muito mais honra ao que tinha falta dela;
25 Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros.
26 De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é
honrado, todos os membros se regozijam com ele.
27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
28 E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
29 Porventura são todos apóstolos? são todos profetas? são todos doutores? são todos operadores de
milagres?
30 Têm todos o dom de curar? falam todos diversas línguas? interpretam todos?
31 Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.

Paulo faz uma parábola do corpo humano e divide-a em 4 partes:
1- (vs
15 e 16) Nenhuma desculpa mas responsabilidade para todos. “Se o pé disser :
Porque não sou mão, não sou do corpo..” o pé não pode desculpar-se porque não é
mão, nem o ouvido porque não é olho.
2-

(vs17-20) Nenhum monopólio mas variedade. Uma gigantesca boca em
detrimento de um diminuto ouvido quebraria as regras de harmonização. O v.18
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diz que Deus dispôs. A diversidade no corpo não surge por acaso, é planejada por
Deus e é essencial. Por isso, não deve haver inveja, vanglória, timidez, preguiça ou
ambição.
3-

(vs 21-24) Nenhuma independência mas mutualidade. A divisão no corpo seria
possível se prevalecesse o espírito de soberba ou individualismo de um órgão a
dizer: Eu não preciso de ti! A mutualidade foi harmonizada por Deus.

4-

(vs 25e26) Nenhum egoísmo mas sinergia. Sofrimento de um é o de todos.
Quando um órgão está ferido há vários outros trabalhando em prol de sua
recuperação. Um exemplo: Um indivíduo ao ser acometido por um disparo de arma
de fogo, imediatamente, após a perda de sangue (volemia), os órgãos mais
nobres( coração, rins e cérebro) são preservados às expensas do sofrimento de
órgãos não tão imediatamente vitais onde se lhe é cortada a circulação sanguínea (
ex. pele ).De igual forma o crente responsável se envolve com os que estão
sofrendo em sua Igreja. “ Quem não se compromete com o companheiro a quem
pode ver, como sonhará em desenvolver um compromisso com Deus a quem não
vê?” Paulo Purim. “As atitudes em relação aos outros pode ser o único e mais
importante indicador de caráter de uma Igreja” George Barna. Podemos definir a
palavra sinergia como ato ou esforço simultâneo de diversos órgãos na realização
de uma função. É o principio de funcionamento da Igreja: Muitos órgãos; um só
corpo. A Igreja só exerce o seu papel quando é sinérgica, fora disso o que resta é
simples ajuntamento humano. Um exemplo de ação sinérgica: ( Mc 2:1-12) Relata
o esforço de 4 homens para que um paralítico na cidade de Cafarnaum fosse
curado. Nós podemos realizar mais juntos do que separados. O monasticismo
fechou os piedosos numa redoma; a globalização nos trouxe um novo paradigma:
o da cooperação. ( Ex. a Boeing para produzir o seu último modelo fechou
parcerias com mais de 70 empresas.)
II- Rebanho
Ressalta a unidade ( um rebanho) e a pluralidade ( muitas ovelhas).O salmista
declarou: “Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio” (Sl 100:3). Phillip Keller
foi criador de ovelhas e de suas observações escreveu um livro sobre o salmo 23,
cujo título em português é: “ Nada me faltará”. Keller diz que a ovelha para
conseguir repousar, precisa sentir plena segurança sem temores , tensões,
irritações ou fome. Só um pastor diligente pode dar-lhe tranqüilidade. O salmista
Davi também conhecia este segredo e declarou: “O Senhor é o meu pastor e nada
me faltará” ( Sl 23:1). Sabe-se que os carneiros são animais medrosos e que se
assustam facilmente; pois até um coelho que salta de repente, de traz de uma
moita, pode provocar o estouro do rebanho. Quando uma ovelha assustada dispara
a correr, dezenas de outras saltarão com ela num terror cego. P. Keller conta que
certo dia recebeu a visita de uma amiga da cidade que trouxera consigo o cãozinho
pequinês. Logo que abriu a porta do carro o cão saltou para o gramado. Bastou o
olhar de uma ovelha para o pequenino cão e mais de 200 ovelhas que estavam
descansando ali perto, fugiram tomadas de pavor. (P. Keller em: “ Nada me
faltará” – Ed Betania M.G. p.31 ). “
Não temas, ó pequeno rebanho...” ( Lc
12:32). O rebanho do Senhor é congregado e guardado por seus pastores locais. (
Jr 31:10).

10 Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a
Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho.

Deus conduz o seu rebanho por sobre a terra, usando a instrumentalidade de
homens dedicados: “ O teu povo, Tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de
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Moisés e de Arão.” ( Sl 77:20). A condução e a supervisão do rebanho de Cristo na
terra está confiada a homens constituídos como líderes pelo Espírito Santo, com
um solene mandamento: “ Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu Bispos para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual Ele
comprou com o Seu próprio sangue.” ( At 20:28).
III -

Família de Deus – Conceito sociológico

Ressalta a Igreja como um lugar de amor e união onde as pessoas estão ligadas
pelos laços de afetividade e respeito. A Família de Deus é patriarcal. Ele é o
fundador e exemplo. Foi Jesus quem nos ensinou a chamar Deus de “Pai”. Ora, os
filhos do mesmo Pai são irmãos. O título “irmão” se tornou popular para descrever
o cristão e encontrou sua razão de ser no exemplo de Jesus:”Não se envergonhou
de lhes chamar irmãos” ( Hb 2:11). Deus é amor, é justiça, é o Deus de toda a paz
e a natureza de sua família reflete os atributos do Pai. É nesse mesmo ambiente
familiar que a própria disciplina dos filhos ocorre em amor. “O Senhor corrige
aquele a quem ama...” ( Pv 3:12, Hb 12:6 ). “Se suportais a correção; Deus vos
trata como a filhos” ( Hb 12:7). O conceito de Igreja como família reconhece que
surgirão problemas em seu meio. Qual a família sem problemas? As soluções virão
não de nossa própria cabeça, mas do “ Cabeça da Igreja – Cristo”. Onde reina o
Espírito de Cristo, aí não há confusão. “ Onde não se encara a Igreja como uma
grande família, não se cria aquela temperatura de ninho; onde a solidão e o
constrangimento do visitante ou do novo membro se desfaz.” ( Alcides Jucksch.)
Numa família unida, seus membros não passam despercebidos e indiferentes uns
aos outros. Na Igreja devemos notar duas coisas: a ausência de irmãos e a
presença de visitantes. Dificilmente um visitante permanecerá na Igreja se ele não
fizer algumas amizades.
“ Um pastor, notou do púlpito, um homem sentado no último banco, com o chapéu
na cabeça. Logo fez sinal a um diácono que aproximando-se dele, falou-lhe com
educação, indicando-lhe a atitude de desrespeito. Ah!, disse o homem: Bem pensei
que este meu propositado esquecimento teria a virtude de atrair a atenção de
todos sobre a minha pessoa. Há seis meses que venho a esta Igreja todos os
domingos e é a primeira vez que me dirigem a palavra.” ( de “ Waterloo Bulletin)

IV -

Um edifício ou santuário – Conceito arquitetônico

“ Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (
I Co 3:16). O lugar central no V.T. foi o templo. A presença de Deus estava nele. A
presença de Deus continua em seu templo, mas o templo é novo. É de pedras
vivas: “Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual.” ( I
Pe 2:5). Os judeus perguntaram a Jesus questionando a sua autoridade: _ Que
sinal nos mostras para fazeres estas coisas? O Senhor respondeu: _ Destruí este
templo, e em três dias o reconstruirei. Os judeus replicaram: _ Em 46 anos, foi
edificado este templo, e tu, em três dias o levantarás? Mas o Senhor referia-se ao
templo de seu corpo. ( João 2 :18-21). Satanás utilizou os judeus para destruírem
o templo ( O Cristo) mas em 3 dias Ele ressuscitou, e por esse feito, Efésios 2:6
afirma: “ Fomos ressuscitados juntamente com Cristo...” , “ que ligação há entre o
santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como
ele próprio disse: _ Habitarei e andarei entre eles; serei o Seu Deus e eles serão o
meu povo..” ( II Co 6:16-17).” Também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.” ( I Pe
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2:5) Por sacrifícios espirituais, podemos citar : Rm.12:1 – Corpos apresentados
em sacrifício de pureza, santidade e adoração no oferecimento do culto.
1 ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.

Heb.13:15 – Sacrifício de louvor , Hb.13:16 – a prática do bem.
15 Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o
seu nome.

V – Lavoura – Conceito agronômico
“ Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de Deus, edifício de Deus
sois vós.” ( I Co. 3:9 )
A igreja é o campo que Deus está lavrando, como em
João 15:1 “ Meu Pai é o agricultor.” Ele é incansável e trabalha até agora. ( João
5:17 )
Se o crente é “ Lavoura de Deus”, é inconcebível ser o “ campo do preguiçoso”. “
Passei pelo campo do preguiçoso... e eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua
superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. ( Pv. 24:30-31)
Motivo para tal situação: Dormir, tosquenejar, cruzar os braços... A pobreza
material e espiritual resulta da indolência, do não enfrentamento da vida. Os
profetas nos transmitiram quadros impressionantes sobre a agricultura espiritual: “
Arai o campo de pousio... ( Os.10:12)
Is.28:24-25 “ Porventura lavra todo dia o lavrador, para semear? Ou todo dia sulca
a sua terra e a esterroa ?Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe
espalha o endro não semeia o cominho ( temperos ) não lança nela o trigo em leira
ou cevada no devido lugar, ou a espelta ( trigo inferior) nas margens ?
Na agricultura espiritual as lâminas do arado de Deus passam sulcando a terra
compactada e revolvendo- a . São dias de doloroso tratamento, que não duram o
ano todo, assim como o agricultor não fica arando o ano todo. Deus desfaz os
torrões, nivela a superfície e lança a melhor semente para cada tipo de terreno.
Um campo arado não trás muita beleza. A paisagem monocromática parece sem
vida; mas as sementes estão lá e ao cheiro das águas brotarão ( Jó 14: 9 )
Quando o crente tem consciência de que a sua vida é um “ Campo ou lavoura de
Deus” entregue ao divino agricultor, o reflexo estará presente nos seus dízimos e
ofertas, pois não há como fugir deste princípio: “ O lavrador que trabalha deve
ser o primeiro a participar dos frutos.” ( 2 Tm. 2:6 )
Precisamos cuidar e cultivar o campo da nossa vida para que nele germinem as
sementes da Palavra de Deus. Muitos têm rejeitado a Bíblia e cultivado outras
sementes. Cada um colherá do seu plantio. É o sistema deste mundo. É a sua
pluralidade cultural. A palavra Cultura, vem de um verbo latino, colere,
significando: “ Cuidar e cultivar o campo, tornando-o fértil. Logo, este campo pode
se tornar fértil para as proposições de Deus ou as proposições humanas.

VI - NAÇÃO- POVO DE DEUS - Conceito demográfico
Ressalta a igreja como uma comunidade organizada, que se submete a um
governo. “ Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
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propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz...” ( I Pe. 2:9 ) “ Vós sois povo de
Deus.” ( v. 10 )
Em o Novo Testamento há figuras que descrevem a igreja como a agencia
exclusiva do reino de Deus, gozando das prerrogativas da representação:
a)

A igreja é a geração eleita – I Pe. 2:9

9 Mas vòs sois a geração eleita, o sacerdòcio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as
virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;

b)

A igreja são os embaixadores de Cristo:

20 De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois,
da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus ( 2 Co. 5:20 )
20 Pelo qual sou embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como me convém falar. ( Ef.
6:20 )

c)

A igreja são os que mantêm o testemunho de Jesus – Ap. 12:17

17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam
os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.

d)

A Igreja é composta dos Discípulos de Cristo – At.9: 1,2,6 ; 11:26

1 E SAULO, respirando ainda ameaças e mortes
contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao
sumo sacerdote.
2

6 E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu
faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te
será dito o que te convém fazer.

Eleitos: Deus escolheu o seu povo no Velho Testamento para ser uma benção ao
mundo. Foi eleito para manifestar seu nome às nações. A igreja herdou esta
eleição. Não se trata de predestinação. O texto de Romanos explica esse mistério:
“ E ainda não eram os gêmeos nascidos (Esaú e Jacó ), nem tinham praticado o
bem ou o mal (para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não
por obras, mas por aquele que chama), já fora dito a ela: O mais velho será servo
do mais moço. Como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.” ( Rm.
9: 11-13 ) Eleição, aqui no texto, não se trata de eleição individual para a
salvação, mas a escolha de Jacó, para de sua linhagem, trazer o Salvador.
Deus conhece a todos os que são salvos e aos que ainda alcançaram esta
graça.Para todos, Ele já fez a provisão para a Salvação. “ Porquanto aos que de
antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.” ( Rm. 8: 29 )
A predestinação baseia-se na presciência de Deus, que contemplava todos os que
se sujeitariam à condição de fé ensinada no Evangelho. Não há predestinação
incondicional.
Embaixadores: É dever de um embaixador representar a autoridade do se seu
governo. Têm uma missão pública e também particular a cumprir de
representação e reconciliação do homem com o seu Deus. “ De sorte que somos
embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso
intermédio.Em nome de Cristo, pois,rogamos que vos reconcilieis com Deus.” ( 2
Co. 5:20 )
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Paulo, o apóstolo, declarou:” ...pelo qual sou embaixador em cadeias, para que,
em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre faze-lo.” ( Ef. 6:20 )
Testemunhas: A igreja; são os que mantêm o testemunho de Jesus a qualquer
preço, ou então, deixa de ser igreja de Cristo. São aqueles que hão de vencer o
Dragão (Satanás) pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho
que darão. Apocalipse 12 apresenta uma guerra mundial entre Israel e o Dragão.
O diabo está furioso por causa do testemunho de Jesus! A sua meta na guerra é
destruir este testemunho. Se o diabo consegue silenciar as testemunhas, sairá
vitorioso, por isso lança-se a fazer guerra e perseguir os que têm os mandamentos
de Deus e têm o testemunho de Jesus. ( Ap.12:17 )
Discípulos de Cristo: São aqueles que seguem e aprendem de Cristo. ( At. 6:1 )
O ensino portanto, não é apenas a missão da igreja; é parte integrante de sua
natureza. É a sua garantia de vida e continuidade. Não há igreja sadia que não
seja evangelística, missionária e educadora.
(Exemplos de atividades didáticas em Atos: At. 4:2,18 ; 5:21 ; 15:35 )
Paulo passou um ano e meio em Corinto ensinando os discípulos ( At. 18:11 )
Paulo parece encarar a igreja como uma escola de vida cristã. Algumas matérias
do currículo estão em I Co. 14 ( Amor , serviço, adoração, oração, o perdão, a
amabilidade, a humildade.)
VII – EXÉRCITO DE DEUS – Conceito militar
Como Golias desafiava as colunas de Israel, o inimigo desafia a igreja. Como Davi,
nós entendemos que o “ incircunciso” inimigo, não tem gabarito para afrontar os
“Exércitos do Deus Vivi”. ( I Sm. 17:26 ) O conselho de Paulo aos alistados neste
exército é: “ Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu
objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. ( 2 Tm. 2:3-4 ) A linguagem
militar, desde o V.T. é apresentada na Bíblia. O nosso Deus aparece como “
Senhor dos Exércitos” Sl.24:10, Hc.2:13, Ag. 2:6. O personagem que se
apresenta a Josué traz o título de “Príncipe do Exército do Senhor” Js.5:14. No
nascimento de Jesus, temos o aparecimento de “ uma multidão dos exércitos
celestiais.” Lc. 2:13 .O apóstolo João também tem o privilégio de ver essas
milícias do exército celestial. ( Ap. 9:16 , 19:14 )
VIII – NOIVA E ESPOSA DE CRISTO.
A igreja no início do século XXI parece ter-se esquecido de que é a Noiva de Cristo
e do potencial que tem quando fica ao lado de seu noivo Todo-poderoso. Deixemos
Charles R. Swindoll descrever esta espetacular figura da igreja como “ Noiva”:
“ Sou o primeiro a vê-la quando aparece no fundo da igreja. E ela faz com que as
cabeças se voltem instantaneamente a cada fileira que passa. É assim que
acontece com a noiva. Ela permanece escondida de amigos e parentes, até soarem
os clarins da marcha nupcial de Wagner. Então, ela surge aos olhos de todos
aqueles que estão de frente para a congregação. Fileira a fileira, as pessoas se
voltam para a ala central. Elas arquejam, exclamam, riem, resplandecem e se
regozijam. A noiva é o centro da cerimônia nupcial e irradia toda esperança e
sonho daquele dia. Talvez seja por isso que Deus tenha escolhido i símbolo da
noiva para representar a igreja. Cristo queria que sua igreja fizesse com que as
cabeças se voltassem, que virasse o mundo de cabeça para baixo, e chamasse
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atenção sobre si mesma como o local de esperança e fé num mundo permeado
pelo cinismo. Jesus falava sempre sobre núpcias. Vide:
(Mt.22:1-14, Mt.25:1-13, Lc. 12:35-36, Lc. 14:7-11, João 2:1-11.) No
antigo testamento Deus se referia ao povo de Israel como sua noiva.( Os. 2:19-20)
Mais tarde Jesus contou histórias sobre banquetes nupciais, pais de noivos, lugares
em banquetes e realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento.Assim,
projetou na tela bíblica os quadros de um casamento, sendo Ele próprio o noivo.Os
escritores do N.T. designaram a igreja como noiva. E nas últimas páginas da Bíblia
ocorrem as maiores núpcias de todos os tempos, com todos reunidos e todos se
regozijando. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e sua noiva, a igreja, encerram
nosso calendário com uma celebração nupcial que fará as festividades do Reveillon
na Times Square de Nova Iorque parecer um churrasquinho caseiro...” “ Pois são
chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou.” ( Ap. 19:7 ) (
SWINDOLL,Charles R. A Noiva de Cristo.Ed.Vida.SP. 1996. pp.9-10 ) Eis alguns
textos que mostram a noiva, o noivo e o esposo: Noiva – II Co. 11:2 , Ap. 19:7 ,
22: 17 ….Noivo: Mt. 25: 1-6 , Mt. 9:15 . Esposo: Ef. 5:30

A BATALHA SEGUNDO EFÉSIOS 6
Uma passagem clara sobre a guerra espiritual está em Efésios 6:10-19
10 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do
diabo.
12 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.
13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito
tudo, ficar firmes.
14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça;
15 E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do
maligno.
17 Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;
18 Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a
perseverança e súplica por todos os santos,
19 E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer
notório o mistério do evangelho,

Este texto alerta-nos que a guerra não é contra pessoas ( carne e
sangue ) e sim contra inteligências cósmicas do mal, organizadas numa
hierarquia, num verdadeiro e disciplinado exército, nos lugares
celestiais : ( 2º céu ). Nele temos:
 Principados – archon – “O designado em ação”
Potestades – Exousia – “ poderes”
 Dominadores – Kosmokratoras – “seres demoníacos”
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 Forças – Pneumatikas Principado : Que tem a dignidade de príncipe.
Príncipe: Filho ou membro de família reinante
O sufixo “ado” da palavra principado, designa conceito geográfico e
demográfico (povos e sua distribuição na sociedade ) Controlam a
geografia ( território ) e a demografia ( os grupamentos humanos ).
1. Principado indica um território ou Estado cujo soberano é um
príncipe ou princesa.
No livro de Daniel, ( Dn. 10 ) temos um exemplo de príncipes da
Pérsia e da Grécia. Dn. 10:13 apresenta um anjo enviado por Deus
para trazer uma resposta à oração de Daniel mas foi interceptado nos
ares. Houve luta por 21 dias e foi preciso que Miguel, chamado aqui
de “ Um dos primeiros príncipes” fosse socorre-lo.
O texto de Jó 1:6-7 mostra Satanás rodeando e passeando pela Terra.
É possível que os principados também possam fazer isso. No entanto,
há limites territoriais estabelecidos. Na expulsão demoníaca relatada
em Marcos 5, ( verso 10) o demônio rogou encarecidamente a Jesus
que não os mandasse para fora do país.A implicação é que se um
demônio for encontrado no território de outro demônio, sem
permissão, pode sofrer reprimendas.
Potestades : A palavra indica poder, potencia, potentado. Indica um
ser espiritual dotado de alto grau de poder. Agem de acordo com o
tipo de mal praticado em seus domínios. Influenciam regiões.
Ex.: cidades onde predomina a jogatina, ou o homossexualismo, a
depressão com suicídios, etc...
“ Os líderes das igrejas devem ampliar o entendimento da questão do
pecado, pois este é sempre visto como “atos individuais de mau
procedimento” enquanto hoje, temos que pensar no”mal
corporativo” , quase além do poder de controle dos indivíduos.
( Veja mais em Linthicum,Robert C.Cidade de Deus,Cidade de Satanás.P. 21 )

Dominadores deste mundo tenebroso: Satanás procura manter
sob seu controle os sistemas deste mundo ( Filosofia, cultura,
economia, educação, leis, etc... )
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Entendemos que os “ Dominadores” ocupam cargos especializados de
alto comando. Cremos serem estes dominadores chamados de “
espíritos enganadores” como em I Tm. 4:1
MAS o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
1 espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios;

Os estudiosos de batalha espiritual apontam a existência de 7
dominadores: Damian, Asmodeus, Belzebu, Ários,Menguelesh,
Nosferateus e Leviathan. Este ultimo em prisão. Ele é mencionado
em Is. 27:1, Jó 41:1, Sl. 74:14, 104:26. Trata-se de um monstro
marinho como um crocodilo.Está aprisionado no fundo do mar e com
o seu poder causa a destruição de navios.
Os dominadores trabalham com a imposição de todo um sistema
forjado no mal ou sempre tendente ao mal. Usam complexa rede de
idéias ( filosofias ), teses ou teorias, religiões falsas e seitas, doutrinas
falsas, práticas religiosas vazias, doutrinas econômicas opressivas, leis
injustas, práticas malignas enraizadas na cultura, etc...
Finalidade: Obscurecer o entendimento do ser humano e afasta-lo de
Deus.
Testemunho de Rita Cabezas
Houve na Costa Rica, um caso de possessão maligna.O demônio ao
ser confrontado e intimado a falar, revelou que se chamava
“Asmodeus” e pertencia a uma classe alta de espíritos. Indagou-se se
havia outros como ele: - Seis( 6), disse ele; e Satanás é o comandante.
Informou que é inimigo da união conjugal. Ele disse : - “ Quando alguém
está se envolvendo em alguma aventura, eu venho para defender os meus interesses.”
- Qual a área de seu interesse, além de quebrar casamentos?
- “Todo prazer é meu : Luxúria, sexo pecaminoso, vícios, adultérios,
bestialidades, homossexualismo, lesbianismo, glutonaria. Todas estas coisas
divertidas.”
Forças Espirituais do mal: Aqui estão as hostes inferiores do mal
lutando corpo-a-corpo sobre a terra, para levar a cabo a missão de seu
comandante, já resumida por Jesus em João 10:10
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10 O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com
abundância.

Estas forças espirituais do mal são também denominadas de
“Demônios” , “espíritos imundos ou malignos.”
Desde o Velho Testamento, encontramos muitos termos em hebraico
para defini-los, tais como: ( Vd.Dic.Internacional de Teo.do N.T. Vol I, p. 594-595 )
( sedim ) poderosos, senhores
( mazziquim) danificadores
(mehabbelim ) destruidores
(pegaim ) atacantes
(seririm ) sátiros
(lilith ) demônios da noite

7 GOVERNADORES MUNDIAIS
■Damian : O trabalho dele é bloqueio e resistência. Trabalha com:
Abandono, desmerecimento, inveja, amargura, dor, isolamento,
dúvida, arrogância, mentira, avareza, egoísmo,miséria, bloqueio,
engano, orgulho, culpa, fraqueza, preguiça,deboche,furto,rejeição,
derrota,impaciência, ruína, desânimo, ressentimento, amargura, mágoa,
incredulidade, ruína, insegurança, solidão, tristeza
■ Asmodeus : Inimigo da união conjugal. Trabalha com: Abuso,
ganância, prostituição, cobiça, prostituição, adultério, perversões
sexuais, sedução, embriagues, lesbianismo, fornicação, vícios, jogos,
traição , incontinência, abrasamento sexual doentio, etc...
■Belzebu : ( Mt. 10:24 , Lc. 11:15 ) Trabalha com: Adivinhação,
feitiçaria, maldições, bruxaria, heresia, ocultismo, idolatria,
religiosidade, cultos satânicos, falsos dons, etc...
■ Ários : Atua na área da guerra, violência, orgulho, superioridade,
agressividade, ódio, dissensão, destruição, homicídios, rancores,
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abortos, matanças, genocídios, infanticídios, programas de limpeza
étnica, etc...
■Menguelesh : Atua provocando distúrbios psicossomáticos,
angustia, depressão, nervosismo, ansiedade, obsessão, canibalismo,
insônia, opressão, ciúme, loucura, suicídio, confusão, medo, pânico,
tormento, dores de cabeça, etc...
■ Nosferatus : Trabalha com Heranças espirituais, cadeias de
iniqüidade na vida da pessoa, pactos, bruxaria, feitiçaria, seduz
também com poder, riquezas e prostituição...
■ Leviathan : Este está ferido e preso. Is. 51:9

Alguns nomes de espíritos citados na Bíblia:
Prostituição: Os. 5:4
4 Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições
está no meio deles, e não conhecem ao Senhor.

Ciúmes: Nm. 5:14
14 E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre
ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado,

Mentira: I Rs. 22:23
23 Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor
falou o mal contra ti.

Aversão : Jz. 9:23
23 Enviou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém; e estes se houveram
aleivosamente contra Abimeleque;

Enganador ou de engano: I Tm. 4:1
1 MAS o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios;

Adivinhação : At. 16:16
16 E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a
qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.

Que provoca a mudez: Lc. 11:14
14 E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou;
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e maravilhou-se a multidão.

Mudo, surdo e que provoca convulsões: Mc. 9: 18 e 25
18 E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando; e eu
disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam.
25 E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e
surdo, eu te ordeno: Sai dele, e não entres mais nele.

Sátiros: ( Bode-demônio ) Is. 22:13 , Is. 13:21
13 Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo; a Assíria a fundou para os satiros que moravam
no deserto; levantaram as suas fortalezas, e edificaram os seus palácios; porém converteu-a em ruína.
21 Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais; e ali habitarão
os avestruzes, e os sátiros pularão ali.

Legião : Mc. 5:9
9 E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos
muitos.

Debar ( pestilência ) Sl. 91:5, 6 demonio Nantar ?
Rophesh ( seta )
Keteb ( mortandade ) tradição rabínica ligava ao demônio que tinha
um só olho.
5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,.
6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

Lilith : Sl. 91:5 = Terror noturno. Fantasma, coisa da noite ou bicho
da noite.
A Posição de Cristo
Graças a Deus, temos a revelação da Palavra de Deus que nos dá
muita segurança, em textos como Efésios 1: 16 a 23
16 Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações:
17 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;
18 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;
19 E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da
força do seu poder,
20 Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus.
21 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;
22 E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja,
23 Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.

A destruição da autoridade do Diabo:
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O texto de Hebreus 2:5 a 15 fala da derrota de Satanás e dos
demônios , ainda que até o presente, não vemos ainda que ele tenha
sido “ aniquilado” . Sua autoridade ou legalidade para agir
indiscriminadamente, foi confiscada.
O texto de Hebreus mostra que de fato , Satanás “tinha” poder sobre
a morte ( e não “tem” como aparece na tradução Revista e
Atualizada) pois Hebreus foi escrito após a vitória de Cristo na Cruz.
5 Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos.
6 Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo:Que é o homem, para que dele te lembres?Ou o filho
do homem, para que o visites?
7 Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos,De glória e de honra o coroaste,E o constituíste sobre
as obras de tuas mãos;
8 Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés.Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada
deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam
sujeitas.
9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os
anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos.
10 Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe,
trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.
11 Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; por cuja causa não
se envergonha de lhes chamar irmãos,
12 Dizendo:Anunciarei o teu nome a meus irmãos,Cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
13 E outra vez: Porei nele a minha confiança. E outra vez: Eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me
deu.
14 E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas
coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo;
15 E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão

Em apocalipse 1:18 Jesus declara ter as chaves da morte e do inferno:
17 E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não
temas; Eu sou o primeiro e o último;
18 E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da
morte e do inferno.

ALELUIA!
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EXISTE LUTA ENTRE DEUS E O DIABO? NÃO!
Pr. Ricardo Ribeiro
Uma vez li uma coluna do jornal, escrita por um bruxo reconhecido
mundialmente como escritor, autor de diversos “best-sellers”. Nesta
coluna ele expôs o seguinte pensamento: “O mundo é um grande
tabuleiro, e existe uma luta entre as pedras brancas e as pedras negras.
Cabe a você escolher de que lado quer lutar”.
Neste pensamento, o autor fazia alusão à chamada “eterna luta entre
Deus e o diabo; a luta entre o bem e o mal”.
O pensamento é até bonito, interessante, mas é uma meia verdade de
Satanás, que tem confundido diversas pessoas. Muitos crentes, e até
pastores, assumem esta visão em relação a batalha espiritual, porém eu
te digo: NÃO EXISTE LUTA ENTRE DEUS E O DIABO.
Em minhas radicais palavras, posso lhe dizer que Satanás “bate
continências” na presença de Deus. Tudo o que ocorre no mundo espiritual
está debaixo da soberania de Deus, e o próprio Satanás depende da
autorização de Deus para fazer seus atos malignos.
“Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se
perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a
Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De
rodear a terra, e de passear por ela.” (Jó 1.6,7)
Imagine o caos que seria este planeta, se Satanás fizesse tudo o que ele
quisesse. Você acha que os aviões se manteriam no ar? Você acha que
não haveria uma violência ainda maior do que a existente?
Satanás também é criatura, e seu poder é limitado diante de Deus. Ele é
tão pequeno para Deus assim como eu e você o somos. Repito: não existe
luta entre Deus e o diabo. Porém, então porque precisamos batalhar?
Então de quem é a luta?
Eis uma boa pergunta. Se Deus não luta contra o Diabo, porque vivemos
em batalha? Porque o povo de Deus vive em guerra espiritual? Muitas
perguntas, para uma única resposta: A LUTA É ENTRE O HOMEM E
SATANÁS.
“Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os
principados, contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas
trevas, contra as hostes espirituais da iniqüidade nas regiões celestes.” (Ef
6.12)
Paulo diz que a luta espiritual é contra nós. Satanás e seus demônios
sabem que não podem lutar contra Deus, pois o Senhor tem poder para
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destruí-los com o sopro de sua boca (2 Ts 2.8). Portanto eles sabem que
podem afetar diretamente ao Senhor, quando agridem sua noiva.
A igreja representa a noiva de Cristo, que está temporariamente na terra,
sendo preparada pelo Espírito Santo para o grande encontro, o dia do
casamento. Enquanto isso o diabo nos ataca, quer nos fazer desistir, ou
até nos matar. Para ele este casamento não pode acontecer.
Sim, estamos em batalha, e como bons soldados precisamos estar
preparados, devidamente treinados. Fique alerta, o diabo anda ao
derredor, buscando quem possa tragar.
Conhecendo nossos inimigos:
O Antigo Testamento relata grandes batalhas e jornadas do povo de
Israel. Todos estes relatos trazem-nos profundos ensinamentos que
devem ser executados em batalha espiritual.
"Enviou-os, pois, Moisés a espiar: a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por
aqui para o Negebe, e penetrai nas montanhas; e vede a terra, que tal é;
e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito; que tal é
a terra em que habita, se boa ou má; que tais são as cidades em que
habita, se arraiais ou fortalezas; e que tal é a terra, se gorda ou magra;
se nela há árvores, ou não; e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. Ora,
a estação era a das uvas temporãs." (Nm 13.17-20)
Doze espias foram enviados por Moisés para reconhecer a terra, por
orientação do Senhor (Nm 3.2). Deus sabia exatamente o que esperava
pelo povo, na terra prometida. Haviam pela frente muitos gigantes, povos
bárbaros, porém para a grande conquista era necessário também uma
grande luta. O povo não deveria temer, pois a guerra era de Deus, o
próprio Senhor garantiria o povo, mesmo assim Deus ordena que se
enviem espias para reconhecer a terra.
Para entrar em batalha, o povo precisou reconhecer exatamente quais
seriam os tipos de ameaçar que deveriam enfrentar:
• Qual a qualidade da terra a ser tomada (que tal é)
• Qual o povo que habitava na terra e suas características como guerreiros
(se eram fortes ou fracos)
• A quantidade (pouco ou muito)
• A qualidade da terra de habitação do adversário
• Se os adversários habitavam em arraiais ou em fortalezas
• Se a terra é fértil ou não (Se há árvores ou não)
O reconhecimento antes da batalha é uma prática extremamente
necessária e essencial. Muitos crentes estão entrando em batalhas
espirituais sem conhecer seus inimigos e suas armas. Satanás é astuto, e
usa de astutas ciladas.
Devemos conhecer sobre o nosso inimigo. Estudar sobre sua natureza,
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seus métodos, armadilhas. Quais são seus “poderes”, e até onde vai sua
força. Se não conhecermos nosso inimigo, nos tornaremos alvos fáceis
para os dardos inflamados do maligno.
É bem verdade que muitos líderes não ensinam a igreja sobre este
importante assunto, sob o argumento que “não perdem tempo falando do
diabo”, ou que “o diabo não deve aparecer”. A questão não é essa.
Como dizia o cantor Raul Seixas: “o diabo nasceu há 10.000 anos atrás”.
Os demônios são especialistas em tudo o que você pode imaginar. Eles
acompanham o homem há centenas de gerações.
Eu diria que eles são especialistas em antropologia, geografia, história,
sociologia, psicologia, etc. Sabem tudo sobre o homem, sabem tudo sobre
você. Conheça também sobre ele, e Deus te usará como um soldado
classificado para esta batalha.
Não subestime seu adversário
Um dos grandes ensinamentos que qualquer militar aprende é: Não
subestime o inimigo. Na segunda guerra mundial, um do motivo de grande
desgraça aos norte-americanos foi subestimar os vietnamitas, crendo na
sua ineficiência por seu humilde armamento.
Mesmo sem um bom arsenal, os soldados vietnamitas usaram de
inteligentes estratégias (astutas ciladas), e se escondendo por túneis e
buracos, conseguiram durante muito tempo resistir aos ataques de seus
opressores.
Deixe-me contar dois fatos, verídicos:
Caso 1:
“Um certo ministro de libertação era usado com grande poder e autoridade
na batalha espiritual. Um certo dia, ao expulsar um demônio, o inimigo
olhou para ele e disse: me aguarde, eu ainda te pego. E saiu.
Meses depois, este ministro estava na rua, e uma jovem o pediu
informações... conversa vai; conversa vem; quando se viu estavam
entrelaçados em um hotel. O ministro distraiu, deu brecha. Em
determinado momento, ao beijar a jovem, ela mordeu metade de sua
língua, arrancando-a.
No mesmo instante, ela olhou para ele com voz trêmula e disse: EU NÃO
DISSE QUE TE PEGARIA!”
Caso 2:
“Certa vez, em uma igreja, um pastor, durante uma libertação, permitiu
que o demônio falasse. Então o demônio disse: - Você, pastor, é um
adúltero! Estava com uma prostituta ontem, às dez da noite e mentiu pra
sua mulher que o carro tinha quebrado. Realmente no dia anterior, esse
pastor estava voltando de uma cidade onde havia ministrado a Palavra de
Deus onde muitas pessoas haviam sido tocadas pelo Senhor, aceitando-o
como Salvador de suas almas. O demônio ficou muito irritado pelo sucesso
do pastor e fez com que seu carro “apagasse” no meio da estrada, às
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22:00h, quando ele ia voltando para sua casa. O pastor, sem vigiar, ficou
irritado e esqueceu de orar repreendendo a ação de Satanás sobre a sua
vida, o que faria o carro pegar imediatamente, e ficou tentando solucionar
o problema com suas próprias mãos. Chegando em casa uma hora depois
do horário previsto, contou a sua esposa o ocorrido. Quando o demônio
falou aquilo no culto,
acendeu-se a ira da esposa, porque realmente era aquilo que ela pensava
(porque o inimigo havia implantado esse pensamento na sua mente).
Resultado: o pastor foi afastado da igreja, a sua esposa pediu o divórcio.
Tudo por causa de um demônio de terceira categoria, porém esperto, que
soube aproveitar as falhas dessas pessoas.”
Satanás e os demônios são nossos piores inimigos. Você pode crer que
eles são fracos, e que são submissos à autoridade do nome de Jesus. Eles
podem até correr quando olham para você, devido a unção que Deus
colocar sobre sua vida, mas não distraia, não subestime.
Nosso inimigo não tem pressa, ele não tem tempo para acabar com sua
vida e ministério. Entenda que ele anda ao nosso derredor, esperando
uma oportunidade para tragar-nos. Na maioria das vezes, o pecado abre
esta oportunidade, e como você sabe “todos pecaram”.
Para trabalhar em libertação, precisamos saber que estamos envolvidos
com uma grande responsabilidade, e manter-nos vigilantes, atentos, para
que não caiamos em ciladas do maligno.
Este estudo foi retirado da Apostila de Batalha Espiritual Nível 2 - Este e
outros e-books do Ministério Internacional de Libertação estão disponíveis
no site www.atosdois.com.br. Você pode adquirí-los ou convidar o Pr.
Ricardo Ribeiro para estar ministrando sobre o assunto em sua igreja.
Acesse: www.atosdois.com.br/seminarios.php
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A ARMADURA DE DEUS – 6 peças – Ef. 6
O cinto da verdade
A couraça da justiça
As botas do evangelho
O escudo da fé
O capacete da salvação
A espada do espírito
Cingir com o cinto da verdade . ( v. 14 ) Qual verdade ?
a) Verdade no sentido da doutrina, a revelação da Escritura?
b) A verdade no sentido de sinceridade ou integridade?
Alguns querem a alternativa “ a”, outros a “b”. Penso que uma não
basta sem a outra. Certamente Deus requer a verdade no íntimo. Ser
enganador, cair na hipocrisia, apelar para intrigas, seria fazer o jogo do
Diabo, que abomina a verdade transparente.Ele ama as trevas. A luz o
põe em fuga.
Tanto para a saúde espiritual como mental, a honestidade sobre si
mesmo é indispensável.
Devemos nos cingir com a Escritura que é a verdade (v.objetiva) e
devemos viver de forma verdadeira a vida com Deus.( v.subjetiva )
O cinto da verdade: A mentira sempre oferece brecha a Satanás,
chamado por Jesus de “pai da mentira” (Jo 8:44). Em contrapartida,
Jesus declarou: Eu Sou a Verdade (Jo 14:6). O Espírito Santo é o
Espírito da verdade, e nos guia por ela (Jo 16:13).
Vestir a couraça da Justiça:
A armadura protegia todos os órgãos vitais, cobrindo costas e peito.
Justiça – do grego “ dikaiosyn♦” . Nenhuma proteção espiritual é
maior do que um relacionamento justo com Deus. Ter sido
justificado ( iniciativa graciosa de Deus que remove a culpa do
pecado e torna o pecador de bem com Ele, por meio de Cristo), pela
graça mediante a simples fé, é essencial contra uma consciência
acusadora e contra os ataques do maligno cujo nome hebraico é
Satanás = adversário. O título em grego é “ diabolos” = diabo.significa
caluniador, acusador. ( Rm 8:1 e 33-34)
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A couraça da justiça: Deus é perfeitamente justo e da nossa parte
devemos ter fome e sede de Sua justiça (Mt 5:6). Significa estar debaixo
da aprovação de Deus, na fidelidade. A obediência é garantia de uma
cobertura, uma couraça sobre nossas vidas. Logo, a Justiça de Cristo
e a nossa justificação é uma couraça eficaz para nos proteger contra
as setas de acusação do diabo.
Calçar as botas do Evangelho. V. 15
O texto diz: “ Calçai os pés com a preparação do Evangelho...” Esta
palavra “preparação” tem o sentido de prontidão, preparo, firmeza. O
legionário romano usava uma meia bota chamada caliga, feita de
couro, sola cravejada e era fixa nos calcanhares e canela com tiras de
couro. Propiciava marchas longas e dava firmeza e mobilidade.
O crente precisa estar disposto com a prontidão do soldado. Essa
prontidão começa com o entusiasmo para a marcha. ( Ef. 6:15 B.V)
“ Calcem sapatos que possam faze-los andar depressa ao
pregarem as Boas Novas da paz com Deus.”
“ Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam
as Boas Novas...” ( Is. 52:7 )
O calçado para os pés: Seus pés têm que ter a formosura peculiar
de quem se deixa conduzir pelo Senhor a anunciar suas Boas Novas.
Isaías 52:7 é um texto chave para você entender acerca desta “beleza”
que há nos pés de um ganhador de almas. Há um par de sandálias
sobrenaturais, para os pés do que se prepara e anuncia o Evangelho.
São os mesmos calçados que o farão correr com a velocidade da corça
e saltar muralhas...
Embraçar o escudo da fé – v. 16
Paulo se referia ao “ scutum”( latim) Longo escudo retangular de
1,2 m x 0,75 que cobria a pessoa inteira. Era projetado para apagar os
dardos com ponta de fogo ou envenenados.
Efésios 5: 16 explica que o escudo é para nos defender de dardos
inflamados, que são flechas com fogo do inferno. Este escudo serve
para nos conservar fiéis – os dardos tentarão minar nossa fidelidade e
nos fazer desistir da fé. De diversas formas estes dardos serão
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arremessados, principalmente por meio de palavras vindas de outras
pessoas. Todo soldado tinha que manter seu escudo ungido! O
Espírito Santo em sua vida proverá o óleo para seu escudo.
Quais são hoje os dardos inflamados do maligno ? São os
pensamentos de dúvida, incredulidade, desobediência, rebeldia,
malicia, avareza, o semear contenda, etc...
Deus mesmo é o nosso escudo. – Pv. 30:5
Tomar o capacete da salvação – v. 17
Aqui está a proteção para a cabeça do cristão. Há uma batalha
localizada; uma disputa pela cabeça, pela posse da mente humana.
O capacete do crente é a sua certeza de salvação.Devemos
tomar esta certeza e usa-la como a um capacete. É proteção para a
nossa “ Mente” saber que fomos: perdoados, regenerados, adotados
na família de Deus, justificados e santificados.
Não há dúvidas de que o poder salvífico de Deus em Jesus é a nossa
única defesa contra os sofismas do Diabo.
O capacete da salvação: Trata-se da sua identidade – a certeza que
você precisa ter de quem é diante de Deus. Você precisa lembrar-se
de que recebeu uma nova identidade através de Jesus Cristo, como
Filho de Deus. Esta identidade lhe dá acesso às regiões celestiais e à
fonte de poder e autoridade, em Jesus Cristo.
( No mundo espiritual da maldade a “feitura da cabeça” é super
importante)
A espada do espírito – v. 17
Sexta e última arma.Esta pode ser usada tanto para defesa quanto para
o ataque. A palavra usada no original para espada é “ machaira”, a
espada curta, portanto o tipo de ataque em mira envolve um encontro
bem de perto. Essa mesma espada é identificada como “ Palavra de
Deus”. Foi com Ela que Jesus venceu Satanás nas tentações após
Seu batismo (Mt 4:1-10). É preciso conhecer, aprender, praticar e
saber manejar a Palavra.
“ Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do
que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de

22

23

dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e propósitos do coração.” Hb.4:12
E a oração contínua !
Oração: Ef 5:18 tem uma alusão toda especial à oração. O Espírito
Santo nos ensina e conduz na oração. Tão importante é a oração que
diversas palavras o Senhor Jesus dirigiu aos Seus discípulos acerca de
como orar e da necessidade de orar sempre.
2. DOUTRINA DOS ANJOS - I - Os santos anjos
Que são anjos ? Podemos dar a anjos a seguinte definição:” São seres
espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de
corpos físicos.” ( Wayne Grudem )
Os anjos e os homens são as únicas criaturas morais e inteligentes
da criação de Deus. Não são eternos como Deus, nem autoexistentes, mas criados, como criadas foram todas as coisas. Vide
Cl.1:16 , Ne.9:6
16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
6 Só tu és Senhor; tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela
há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos; e o exército dos céus te
adora.

Expressões usadas para designá-los: exércitos dos céus, soberanias,
principados, potestades, arcanjos, anjos, serafins, querubins,
filhos de Deus( Jó 1:6 e 2:1),santos ( Sl.89:5,7) Vigilantes(Dn.4:13)
A Bíblia fala de anjos indicando-os como uma companhia inumerável ,
literalmente miríades:
22 Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares
de anjos; ( Hb. 12:22 )
Disse pois: O SENHOR veio de Sinai, e lhes subiu de Seir; resplandeceu desde o monte Parã, e
2
veio com dez milhares de santos; à sua direita havia para eles o fogo da lei. ( Dt.33:2 )
11 E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos; e era o
número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, ( Ap. 5: 11 )
10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões
assistiam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. ( Dn. 7: 10 )
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Multidões de anjos apareceram na noite do nascimento de Jesus,
bradando de alegria face às perspectivas de esperança de salvação que
desciam sobre a terra :
13 E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a
Deus, e dizendo:
14 Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens. ( Lc. 2: 13 )

Quanto ao número dos anjos, a Bíblia Informa:
“ Quão vasto é o número deles, somente o sabe aquele cujo nome é
Jeová-Sabaote, o Senhor dos Exércitos.” ( ) O apóstolo João indicou
o número deles, como de “ milhões de milhões...” ( Ap. 5:11 )
11 E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos; e era o número deles
milhões de milhões, e milhares de milhares,

O poder de apenas um anjo é magnífico:
35 Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a
cento e oitenta e cinco mil deles; e, levantando-se pela manhã cedo ( II Rs. 19: 35 )
2 E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou,
removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. ( Mt. 28: 2 )

Como criaturas de Deus, os anjos não devem ser adorados, pois estão
sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo:
10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha não faças tal; sou teu conservo, e
de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o
espírito de profecia. ( Ap. 19: 10 )
8 E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés
do anjo que mas mostrava para o adorar.
9 E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que
guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. ( Ap. 22: 8-9 )

Os anjos são espíritos – trazem mensagens com objetivos certos:
13 E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, Até que ponha a teus inimigos por
escabelo de teus pés?
14 Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que
hão de herdar a salvação? ( Hb. 1: 13 – 14 )

Paulo quando viajava para a Itália, teve uma magnífica experiência
com um anjo que lhe revelou que não pereceria no naufrágio:
At. 27:23 . O Apocalipse foi revelado por um anjo a João.
Mesmo sendo espíritos, podem se materializar e assumir forma à
semelhança de homem. Desta forma eles se manifestaram a:
Abraão: Gn. 18:1-2
1 DEPOIS apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre,estando ele assentado à porta da tenda, no
calor do dia
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2 E levantou os seus olhos, e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta
da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra,

Jacó : Gn. 32:24-30
24 Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem, até que a alva subiu.
25 E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa
de Jacó, lutando com ele.
26 E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares.
27 E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó.
28 Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como príncipe lutaste com Deus e com os
homens, e prevaleceste.
29 E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu
nome? E abençoou-o ali.
30 E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma
foi salva.

Daniel : Dn. 8: 15-16
1 E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresen- tou
5 diante de mim como que uma semelhança de homem.
1 E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse: Gabriel, dá a entender a
6 este a visão.

Elias : I Rs. 19:5-7
5 E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro; e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te,
come.
6 E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água; e
comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se.

Zacharias : Lc. 1: 11
11 E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso

Maria : Lc. 1: 26-27
26 E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,
27 A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da
virgem era Maria.

São seres santos – Mt. 25:31
31 E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no
trono da sua glória;

Executam juízos de Deus – Ex.12:23
23 Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e em
ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas,
para vos ferir.

Guardam os Santos – Sl. 34:7 e 91:10-12
7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.
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10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

Transportam as almas dos salvos para a mansão celestial:
22 E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu também o
rico, e foi sepultado.
( Lucas 16: 22 )

Eles ajuntarão os escolhidos na volta de Cristo – Mt.24:30-31
30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o
Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
31 E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os
quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.

A sexualidade e inteligência dos anjos:
Falando do estado espiritual dos ressuscitados, Jesus disse que eles
serão como os anjos, “ nem se casam nem se dão em casamento”
(Mt. 22:30 ) portanto são assexuados.Não têm os elos familiares que
existem entre os homens. ( Lc. 20: 34-36 )
34 E, respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e dão-se em casamento;
35 Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos,
nem hão de casar, nem ser dados em casamento;
36 Porque já não podem mais morrer; pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da
ressurreição.

Excedem em inteligência os seres humanos: Ez. 28:12 b.

“...Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.”

Cremos que na ordem da criação, ocupam uma posição mais elevada
que o homem: Sl. 8: 4-5
4 Que é o homem mortal para que te lembres dele? e o filho do homem, para que o visites?
5 Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste.
6 Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo:Que é o homem, para que dele te lembres?Ou o filho
do homem, para que o visites?
7 Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos,De glória e de honra o coroaste,E o constituíste sobre
as obras de tuas mãos;
( Hb. 2: 6-7 )

Os anjos, apesar de inteligentes, não são oniscientes. Jesus indicou a
limitação do conhecimento dos anjos, quando falou que eles não
sabiam o dia da vinda do Filho do Homem. ( Mc. 13:32 )
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32 Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.

Classes angelicais:
1 – Arcanjo
No singular, se aplica a Miguel. Significa “ O que é semelhante a
Deus”. Sugere um anjo chefe principal e poderoso, acima dos demais
anjos. Miguel é reconhecido como sendo um dos primeiros príncipes.
13 Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes,
veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. ( Dn. 10: 13 )

Miguel é uma espécie de administrador angélico de Deus para o juízo:
9 Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou
pronunciar juízo de maldição contra ele; mas disse: O Senhor te repreenda ( Judas 9 )

Seu nome ocorre em diversos lugares na Bíblia, como em Dn. 10:13,
Jd. 9 , Ap. 12:7 . )
É sugerido em I Ts. 4:16 que o Arcanjo Miguel terá papel decisivo na
ressurreição dos mortos e transformação dos vivos que comporão a
Igreja Triunfante no dia do arrebatamento dos santos :
16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.

2 – Serafins (forma plural) Singular é seraph
Palavra de origem hebraica, aceita por alguns como significando
“ardentes ou nobres” . Deduz-se que a função deles é a de louvar a
Deus e promover a sua santidade. A Bíblia mostra-os como
estando acima do trono de Deus, enquanto os querubins , estão
abaixo dele. Os serafins são apresentados como tendo asas, rosto, pés
e mãos: ( Is. 6: 1-3 )
1 NO ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e o
seu séquito enchia o templo.
2 Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas cobriam os seus rostos, e com duas
cobriam os seus pés, e com duas voavam.
3 E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia
da sua glória.

3 – Querubins – ( forma plural ) Singular é cherub
São seres reais e poderosos na lide celeste. No Salmo 80:1 e 99:1
lemos que Deus está entronizado acima dos querubins:
1 TU, que és pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José como a um rebanho; tu, que te assentas entre
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os querubins, resplandece.
1 O SENHOR reina; tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins; comova-se a terra.

No Gênesis, vemos os querubins guardando a árvore da vida:
24 E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada
que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. ( Gn. 3:24 )

Sob a direção de Deus, figura dos querubins foram incorporadas ao
plano da Arca da Aliança e do Tabernáculo: ( Ex. 25: 18 a 22 )
18 Farás também dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório.
19 Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte; de
uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele.
20 Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório; as faces deles uma
defronte da outra; as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório.
21 E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei.
22 E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins (que estão sobre a
arca do testemunho), tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.

Estas figuras também estavam presentes na decoração do Templo de
Salomão, em Jerusalém. ( I Rs. 6: 23-29 )
23 E no oráculo fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados.
24 E uma asa de um querubim era de cinco côvados, e a outra asa do querubim de outros cinco côvados; dez
côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até à extremidade da outra das suas asas.
25 Assim era também de dez côvados o outro querubim; ambos os querubins eram de uma mesma medida e
de um mesmo talhe.
26 A altura de um querubim era de dez côvados, e assim a do outro querubim.
27 E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro; e os querubins estendiam as asas, de maneira que a
asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede; e as suas asas no meio
da casa tocavam uma na outra.
28 E revestiu de ouro os querubins.
29 E todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas, e de
flores abertas, por dentro e por fora.

Ezequiel, o profeta, apresenta-nos os querubins como sendo “cheios
de olhos”: ( Ez. 10 : 12 , 19-20 )
12 E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas, as rodas que os quatro
tinham, estavam cheias de olhos ao redor.
19 E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram; e as
rodas os acompanhavam; e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor; e a glória
do Deus de Israel estava em cima, sobre eles.
20 Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que
eram querubins.

4 – Mensageiros especiais como Gabriel :
Ele mesmo falou a Zacarias da sua posição junto às hostes angelicais:
“ Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus.” Lc.1:19
Aparece 4 vezes na Bíblia trazendo Boas Novas, a :
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Zacarias – Lc. 1:19
19 E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falarte e dar-te estas alegres novas.

Daniel – Dn. 8:15-16 e 9: 21-22 ( 2 vezes )
1 E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresen- tou
5 diante de mim como que uma semelhança de homem.
1 E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse: Gabriel, dá a entender a
6 este a visão.
2 Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao
1 princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde.
2 Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.
2

Maria – Lc. 1:26-27
26 E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,
27 A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da
virgem era Maria.

5 – Seres Viventes – Ez. 1:5-14 , Ap. 4:6-8
5 E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência: tinham a
semelhança de homem.
6 E cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas.
7 E os seus pés eram pés direitos; e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam
como a cor de cobre polido.
8 E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados; e assim todos quatro tinham seus
rostos e suas asas.
9 Uniam-se as suas asas uma à outra; não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente
em frente.
10 E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem; e do lado direito todos os quatro tinham
rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi; e também tinham rosto de águia
todos os quatro.
11 Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima; cada qual tinha duas asas juntas
uma a outra, e duas cobriam os corpos deles.
12 E cada qual andava para adiante de si; para onde o espírito havia de ir, iam; não se viravam quando
andavam.
13 E, quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma
aparência de lâmpadas; o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo
saíam relâmpagos;
14 E os seres viventes corriam, e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago.
6 E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do
trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás.
7 E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o
terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando.
8 E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos;
e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, o TodoPoderoso, que era, e que é, e que há de vir.
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Os seres viventes circundam o trono de Deus. Com semblantes de
leão, boi, homem e águia, representam os seres mais poderosos de
partes diversas de toda a criação divina. ( animais selvagens, animais
domesticados, seres humanos, aves ) e adoram a Deus continuamente.
...”e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é o
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir.” Ap. 4:8 b.

As pessoas têm anjos da guarda individuais ?
Sabemos que Deus envia anjos para nos proteger ( Sl. 91:11-12 ) No
entanto, não nos parece haver fundamento sólido nas Escrituras para
a idéia de “anjo da guarda individual”, que acompanha a pessoa por
toda a vida. Um texto usado para essa crença é Atos 12:15 que diz:
13 E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar;
14 E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que
Pedro estava à porta.
15 E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo.

No entanto, poderia ser um anjo designado para Pedro naquela
situação; ou refletia a crença popular na figura de um anjo particular.
A expressão “ O Anjo do Senhor”
Várias passagens bíblicas falam de aparições do Anjo do Senhor;
normalmente assinaladas por letra maiúscula. Em teologia define-se
estas ocorrências como “teofania”, onde o próprio Deus, ou talvez,
mais especificamente o Deus-Filho revestido de um corpo visível para
se comunicar com os homens. Vide Gn.16:10,22:10-11, Ex.3:2,6 :
11 Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu
nome Ismael; porquanto o Senhor ouviu a tua aflição.
10 E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho;
11 Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui.
2 E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio duma sarça; e olhou, e eis que a
sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
3 E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima.
4 E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés,
Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui.
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Quando os anjos foram criados ?
Há apenas indícios que podem nos remeter ao período imediatamente
anterior ao primeiro dia da criação, onde os “Filhos de Deus” ( anjos)
rejubilavam quando Deus fundava a Terra. ( J ó. 38: 4-7 )
4 Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência.
5 Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel?
6 Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina,
7 Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam

Quando ocorreu a Queda de Lúcifer e seus anjos ?
A queda talvez tenha ocorrido já no sexto dia da criação, quando Deus
era exaltado por sua perfeita obra criadora.
O papel dos anjos nos desígnios divinos
1 – Revelam a grandeza do amor de Deus por nós
Não se encontra nenhuma informação de que os anjos tenham sido
criados à imagem de Deus; mas várias vezes afirmam as Escrituras que
o homem foi feito à imagem e semelhança do criador: Gn.1:26-27
26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre
os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o
réptil que se move sobre a terra.
27 E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou
6 Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado; porque Deus fez o
homem conforme a sua imagem. ( Gn. 9: 6 )

Portanto, parece certo concluir que somos mais semelhantes a Deus
do que os anjos. Isto se reforça no fato de que Deus nos dará
autoridade sobre os anjos para julga-los. ( I Co. 6:3 )
3 Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida?

Embora, hoje, estejamos “ por um pouco menor que os anjos”,
quando a nossa salvação estiver completa seremos exaltados acima dos
anjos e passaremos a rege-los.
Outro aspecto é a nossa capacidade de reprodução – geramos filhos
à nossa semelhança. ( Gn. 5: 3 ) Isto sugere a nossa superioridade em
relação aos anjos, que não podem gerar filhos.
Outro aspecto e o perdão concedido à linhagem humana: Os anjos se
rebelaram contra Deus e não houve para eles perdão. O homem se
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rebelou e Deus decidiu redimi-lo.Isto é amor e Graça divinos para
conosco ! ( Ver 2Pe.2:4 , Jd. 6 )
4 Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os
entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo;
6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou
na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia;

2 – Os anjos nos fazem lembrar que o mundo invisível é real
Deus quer abrir os nossos “ olhos da fé” para esta realidade, como Ele
fez com o servo de Eliseu: 2 Rs. 6: 15-17
15 E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a
cidade com cavalos e carros; então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor! Que faremos?
16 E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
17 E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os
olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de
Eliseu.

3 – Os anjos são exemplos para nós.
Dignos de serem imitados na obediência, reverencia ou temor para
com Deus e na adoração. No céu a vontade de Deus é feita pelos
anjos ( Mt. 6: 10 ) A maior alegria dos anjos é louvar continuamente a
Deus; assim também nós devemos nos deleitar no louvor e na
adoração àquele que é digno: O Cordeiro de Deus ! Ap. 5:11-12
11 E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos; e era o
número deles milhões de milhões, e milhares de milhares,
12 Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e
sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças.

Os anjos exultam toda vez que alguém se afasta do pecado e deposita
a sua fé em Cristo como salvador: ( Lc. 15: 10 )
10 Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende

Precauções a tomar com relação a anjos
1- Perigo de receber falsas doutrinas de”supostos” anjos
8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos
tenho anunciado, seja anátema. ( Gl. 1 : 8 )

O apostolo Paulo alerta-nos para a possibilidade de fraude:
14 E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. ( II Co. 11: 14 )

O argumento forte mas mentiroso de um profeta para convencer um
certo homem de Deus a se desviar de seu caminho, foi citar que um
anjo de Deus lha havia falado. ( Vd. I Rs. 13 )
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14 E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de
Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou.
15 Então lhe disse: Vem comigo à casa, e come pão.
16 Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo; nem tampouco comerei pão, nem beberei
contigo água neste lugar.
17 Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água; nem voltarás
pelo caminho por onde vieste.
18 E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Fazeo voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água (porém mentiu-lhe).
19 Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água.
20 E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar.
21 E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à
ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara,
22 Antes voltaste, e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: Não comerás pão nem
beberás água; o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais.
23 E sucedeu que, depois que comeu pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que
fizera voltar.
24 Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou; e o seu cadáver ficou estendido no
caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver

Exemplos da atualidade:
Os Mórmons – dizem que um anjo chamado Moroni falou a Joseph
Smith e lhe revelou os fundamentos da religião da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos últimos dias, contidas no “Livro de Mórmon”.
Incrível é que tal revelação contraria importantes doutrinas das
Escrituras.
Os muçulmanos – Por volta do ano 570 d.C., Maomé começou a
receber “Revelações” sob circunstancias estranhas e aterradoras que
ele temia estar sendo enganado por satanás. De acordo com fontes
islâmicas , ele pensava estar possuído por um demônio, e às vezes, agia
com se estivesse. Sua mulher Khadija, o consolava, assegurando-lhe
que Allá ( o deus maioral da Caaba – oratório com 360 imagens de
divindades tribais) estava falando com ele.Maomé concordou que era
visitado pelo anjo Gabriel. As incorporações se tornaram freqüentes
ao longo dos anos e ao todo, recebeu 114 revelações( surratas) que
compõem hoje o Corão. Elas apresentam a idéia de que Allá não era
simplesmente o deus principal da Caaba, mas o único Deus existente
em toda parte; Maomé era o único profeta de Allá e o mundo inteiro
tinha que ser levado à submissão a Allá. ( A palavra islã significa
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“Submissão”) Esta sujeição dos povos se daria pela guerra santa, pela
força e pela espada.
Os adventistas – No livro adventista “Cristo em seu Santuário” p.
12, está narrada uma visão da senhora H.White, fundadora da seita,
ocorrida no dia 3 de Abril de 1864. Ela afirma ter sido levada por um
“anjo do céu” e diz ter visto no lugar santíssimo, a arca cujo alto e
lados eram do mais puro ouro, havendo em cada extremo, um
querubim e, entre eles, um incensário de ouro. Diz que Jesus abriu a
arca e ela viu os 10 mandamentos. Na primeira tábua estavam
gravados 4 mandamentos e na segunda, outros 6 mandamentos. Os da
primeira tábua brilhavam mais do que os da segunda e o quarto
mandamento brilhava muito mais do que os outros.
(PAZ,José Pio da. O Que é o Adventismo. CPAD. RJ. 1982. p. 41 )
2 – Não adore anjos,nem lhes dirija orações
O “ Culto dos anjos” era uma falsa doutrina ensinada na igreja dos
colossenses. ( Cl. 2: 18 )
18 Ninguém vos domine a seu bel-prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se
em coisas que não viu; estando debalde inchado na sua carnal compreensão

O anjo que falou a João na Ilha de Patmos exortou o apostolo a não
adora-lo: ( Ap. 19: 10 )
10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha não faças tal; sou teu conservo, e
de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o
espírito de profecia.

Nem anjos, nem algum santo do passado ou do presente , nem
nenhuma outra criatura pode servir de intermediário entre nos e o
nosso Deus. Somente Jesus Cristo pode ocupar este posto.I Tm 2:
5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.
6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
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DOUTRINA DOS ANJOS II – OS ANJOS CAIDOS
ORIGEM, REBELDIA E QUEDA DE LÚCIFER

A Bíblia parece sugerir que a mais exaltada posição no reino dos seres
espirituais criados era ocupada por Lúcifer; uma criatura perfeita desde
a sua criação. Observe a sua origem neste texto de Ezequiel 28
11 Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
12 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras
o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
13 Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio,
diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e
os teus pífaros; no dia em que foste criado foram preparados.
14 Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das
pedras afogueadas andavas.
15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti.
16 Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste; por isso te lancei,
profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas.
17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu
resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
18 Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários; eu, pois,
fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os
que te vêem.
19 Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti; em grande espanto te tornaste, e nunca
mais subsistirá.

Um ser que tinha força, sabedoria, beleza,glória e autoridade jamais
igualadas. Era chamado de “Filho da alva”= Lúcifer ou “portador da
luz. A Bíblia versão KJV ( versão do rei Thiago) traduz o termo por
“Estrela da manhã”. Literalmente seu nome significa “o brilhante”,
palavra que procura traduzir toda a sua beleza e refulgência.
Também era chamado de “Querubim ungido da guarda”.
Querubim é um ser angélico de elevada categoria, associado com o
ambiente santo de Deus.
Lúcifer era governador e líder dos seres angelicais e,
evidentemente os guiava em louvor e júbilo diante de Deus. A
expressão “Guarda” , significa literalmente “quem conduz”.
No entanto, apesar de ser distinguido com tantos qualificativos, é
apenas uma das criaturas de Deus.
A maior catástrofe da história da criação universal foi, sem dúvida, a
desobediência e ganância de Lúcifer, sua conseqüente queda, trazendo
com ele, um terço dos anjos. ( Ap. 12:4,9 )
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4 E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou
diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.
9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.

A soberba tomou conta da mente de Lúcifer.Sua decisão de sobreporse a Deus mostra a arrogância que dominou o seu ser. Tentando
usurpar o trono de Deus, foi deposto por Deus,lançado por terra,
consumido pelo fogo e destinado a ser objeto de humilhação. Perdeu
seu estado original de pureza.Transformou-se em adversário de Deus,
ou seja, em Satanás. Diabo é o nome que representa a sua função e
significa caluniador; acusador.
Deposto da presença do Altíssimo, transformou-se em chefe das
potestades do ar. ( Ef. 2:2 )
1 E VOS vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
2 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.

Atua nos filhos da desobediência. Foi reconhecido como o “príncipe
deste mundo”, pelo menos até o momento de ser julgado e expulso
.( Joao 12:31, 14:30 , 16:11 )
30 Respondeu Jesus, e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós.
31 Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo.
30 Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim
11 E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.

Outro texto que narra a origem de Lúcifer é Isaias 14:12-15
12 Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que
debilitavas as nações!
13 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no
monte da congregação me assentarei, aos lados do norte.
14 Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
15 E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.
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A Personalidade de Satanás
Ele é um ser dotado de autoconsciência, intelecto, emoções e vontade
própria. Paulo alerta os cristãos: 2 Co.2:11 “ Que Satanás não

alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis.
(desígnios)
Satanás é um ser inteligente, uma personalidade hostil, inimigo
declarado de Deus e dos homens.
Seus títulos:
Abadom e Apoliom – ( anjo do abismo) Ap. 9:11
Belzebu ( senhor das moscas) Mt.9:24, Lc. 11: 15
Belial (sem valor, imprudente) 2 Co. 6: 15
Maligno(mau, perverso) 2 Co. 6:15, I João 3:12
Satanás(Adversário ) Mc. 1:13
Dragão, Antiga serpente, Diabo,Satanás- Ap. 12:9, 20:2
Homicida desde o princípio. João 8:44
Maioral dos demônios – Lc. 11:15
Príncipe das potestades do ar. – Ef. 2:2
Pai da mentira – João 8: 44
Estrela caída – Is.14:12, Ap. 9:1 e 12:9, Lc. 10:17-18
Sedutor de todo o mundo – Ap. 12:9 e 20:10
Tentador dos santos - Mt. 4:1
Diabo( gr. Diabolos = caluniador ) Mt.4:11, 13:39
Espírito imundo - Mt. 10:1
Príncipe do mundo - João 14:30, 12:31, 16:8,11
deus deste século - 2 Co. 4:4
Iníquo( sem lei,transgressor,subversivo) 2 Ts. 2:9
A atuação de Satanás e seus demônios
Atuam como :

Ladrão, homicida e destruidor – João 10:10
10 O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com
abundância.

Tentador – I Ts. 3:5 , Mt. 4:1
5 Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos
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tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil.
1 ENTÃO foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.

Indutor – Induzindo as pessoas a pecarem – I João 3:8
8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se
manifestou: para desfazer as obras do diabo.

Enganador – 2 Co. 11: 14-15 , I Tm. 4: 1
14 E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
15 Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será
conforme as suas obras.
1 MAS o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios;

Leão que ruge – I Pe. 5:8 para instilar medo nos crentes.
8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a
quem possa tragar;

deus deste século. 2 Co. 4:3-4
3 Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
4 Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz
do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.

Ave que rouba a semente – Mt. 13:3, 4, 19.
19 Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no
seu coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho.

Semeador de Joio – Mt. 13:24-25,39
24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa
semente no seu campo;
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se.
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos

Lobo – João 10:12
12 Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e
foge; e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas.

Passarinheiro – Sl. 91:3
3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa

Causador de doenças – Mt. 12:22 , Jó 2:7
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22 Trouxeram-lhe, então, um endemoninhado cego e mudo; e, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava
e via.
7 Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao
alto da cabeça.

Causa opressão – At. 10:38
38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.

Promove incredulidade, dureza de coração – Hb. 3: 8
8 Não endureçais os vossos corações,Como na provocação, no dia da tentação no deserto.

Aprisiona a mente com vãs filosofias – Cl. 2:8
8 Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a
tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo;

Atua através de lideres e governantes – Ap. 16:14
14 Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis da terra e de
todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.

Promove perseguição dos crentes – Ap. 2:10, João 16:1-2,33
10 Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que
sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
1 TENHO-VOS dito estas coisas para que vos não escandalizeis.

( João 16:1,2,33 )

2 Expulsar-vos-ão das sinagogas; vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um
serviço a Deus.
33 Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo.

O futuro de Lúcifer e dos demônios:
O crente com certeza questiona: - Por que Deus não acaba logo com
toda esta malignidade no mundo ? Porque há um tempo determinado
pelo próprio Deus e ele não pode invalidar os seus decretos. São os
arcanos divinos de justiça que nem sempre entenderemos. Os irmãos
com certeza se lembram da reclamação dos demônios quando Jesus os
expulsava da vida do gadareno. Eles gritaram enfurecidos:
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“ Que temos nós contigo, Oh Filho de Deus. Vieste aqui
atormentar-nos antes do tempo? ( Mt. 8:29 ) Por inferência,
entendemos que há um tempo pré-determinado para a ação desses
seres no mundo, conforme confirma Ap. 12:12.
“... Ai da terra e do mar, pois o Diabo desceu até vós, cheio de grande
cólera,sabendo que pouco tempo lhe resta.”
Mas a Palavra de Deus nos garante, que Deus está no controle.Um dia
Deus tratará com esses seres e os julgará. A igreja deve crer e orar
para que a sentença escrita , como a de Isaías 24:21 se cumpra:
“ Naquele dia, o Senhor castigará, no céu (2º céu ) as hostes
celestes, e os reis da terra, na terra.”
“ Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada,
grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente
sinuosa, e matará o monstro que está no mar.” ( Is. 27:1)
► Não haverá perdão para Lúcifer e seus anjos. ( 2Pe.2:4 )
4 Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às
cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo;

► Já esta julgado ( João 16:11 )
8 E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
9 Do pecado, porque não crêem em mim;
10 Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais;
11 E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.

► Há um lugar preparado para eles ( Mt. 25:41 )
41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos;

► Será lançado no Lago de Fogo e Enxofre ( Ap. 20:10 )
10 E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta; e
de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.

► Será amarrado por mil anos ( Ap. 20:1-3 )
E VI descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão.
2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos.
3 E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que
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os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.

O Apocalipse nos remete a esta guerra cósmica, afirmando a vitória
dos santos, dos seguem ao Cordeiro. Ap. 12:7-12
7 E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os
seus anjos;
8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
10 E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus,
e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus
os acusava de dia e de noite.
11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas
vidas até à morte.
12 Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o
diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.

Informações vitais para se conhecer o inimigo
1 – Satanás originou o pecado - Ele pecou antes que qualquer ser
humano o fizesse e depois dirigiu seus ataques a Eva. ( Gn.3:1-6,
2Co.11:3 ) O diabo se caracteriza por ter dado origem ao pecado e
por tentar os outros ao pecado.
2 – Os demônios se opõe a toda a obra de Deus – Principiou
instilando rebelião no coração de Eva.( Gn. 3:1-6 ).Tentou Jesus para
faze-lo falhar na sua missão redentora ( Mt.4:1-11 ). Usam as táticas da
mentira ( Jo.8:44), engano ( Ap. 12:9 ) homicídio (Sl. 106:37, João
8:44) e todo tipo de ação destrutiva para fazer as pessoas afastarem de
Deus. Usam artifícios para cegar as pessoas e para que não entendam
o Evangelho. ( 2 Co. 4:4 ) Usam a tentação, a duvida, a culpa, o
medo, a confusão , a doença, a inveja, o orgulho, a calunia ou qualquer
outro meio para obstruir o testemunho e a utilidade do cristão.
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3 – Têm poder limitado - A história de Jó deixa claro que Satanás
só podia fazer o que Deus lhe permitia, e nada mais.(Jó.1:12, 2:26 ) Os
cristãos podem resistir ao diabo e aos demônios sujeitando-se a Cristo
e usando a autoridade que Cristo confere. ( Tg. 4:7 )
7 Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.

O poder dos demônios, embora significativo, é portanto
provavelmente menor do que os anjos de Deus, pois o pecado é uma
influencia debilitante e destruidora. No campo do conhecimento, não
devemos pensar que os demônios conseguem prever o futuro, ler a
nossa mente ou conhecer os nossos pensamentos. ( Só Deus tem
este poder e não há outro semelhante a Deus. Vd. Is. 46:9-10 )
9 Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há
outro semelhante a mim.
10 Que desde o principio anuncio o que há de acontecer,, e desde a antiguidade as coisas que ainda não
sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade.

Os demônios, em casos de incorporações, fornecem informações
advindas do fruto de suas observações e às vezes tentam predizer o
futuro. Com certeza estarão se mobilizando para que tais previsões
aconteçam. O Brasil tomou nota de muitos bruxos que apareceram na
épocas das eleições dando suas previsões.
Jucelino Nóbrega da Luz, de Londrina.PR., na data de 22.09.2006
registrou declaração em Cartório, como vidente, declarando o
resultado das eleições através de sonhos premonitórios, e deu vitória a
Geraldo Alckimin. No 1º turno em 01.10.2006 Alckimin ganhou. O
2º turno em 29.10.2006, contrariando a muitas outras previsões, deu a
vitória a Luiz Inácio Lula da Silva.
4 – Escondem-se atrás de práticas religiosas - Os ídolos ou falsos
deuses são manipulados por forças demoníacas.( Dt.32:16-17, I Co.10:20 )
16 Com deuses estranhos o provocaram a zelos; com abominações o irritaram.
17 Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus; aos deuses que não conheceram, novos deuses que
vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais.

20 Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não
quero que sejais participantes com os demônios.

Os horríveis sacrifícios infantis, tem por trás a ação dos demônios:
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35 Antes se misturaram com os gentios, e aprenderam as suas obras.

( SL.106: 35- 39 )

36 E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço.
37 Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios,
38 E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de
Canaã; e a terra foi manchada com sangue.
39 Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com os seus feitos.

Nações como o Brasil que tem um ídolo como padroeiro(a) e lhe
presta culto, estão rendidas ao culto de demônios.
O culto pagão de muitas nações do Velho Testamento se caracterizava
por práticas destrutivas como o sacrifício de crianças;
1 FALOU mais o Senhor a Moisés, dizendo:
2 Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam
em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá; o povo da terra o apedrejará.

Autoflagelação: ( Dt. 14:1 , I Rs. 18:28
1 FILHOS sois do Senhor vosso Deus; não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa
de algum morto.
28 E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume,
até derramarem sangue sobre si.

Ainda neste tempo, a autoflagelação é praticada em muitas religiões
como meio de purificação e salvação. Ex.: Os participantes dos rituais
“Thaipusam” na Índia, espetam pregos no rosto porque acreditam
que se redimem dos pecados se sofrerem dor física.
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Prostituição cultual ( Dt.23:17,I Rs.14:24, 2 Rs.23:7 )
17 Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel; nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel
24 Havia também sodomitas na terra; fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor
tinha expulsado de diante dos filhos de Israel

2Re 23:7 Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres
teciam casinhas para o ídolo do bosque.

A chegada do Reino de Deus
Elias foi um profeta que alcançou um triunfo real sobre as forças
demoníacas. No entanto, não há no período da Lei uma ação efetiva
de expulsão das forças demoníacas. Temos um exemplo isolado do
jovem Davi, tocando a sua harpa em louvor e afugentando o espírito
maligno que atormentava o rei Saul. ( I Sm. 16:23 )
Quando Jesus surgiu expulsando demônios com absoluta autoridade,
as pessoas ficaram assombradas: ( Mc. 1: 25-27 )
25 E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele.
26 Então o espírito imundo, convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele.
27 E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta?
Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem!

Jamais se vira na historia do mundo tamanho poder sobre as forças
demoníacas. Jesus explica que seu poder sobre os demônios é uma
marca distintiva do seu ministério, inaugurando o domínio do reino
de Deus na humanidade. ( Mt. 12:28 )
28 Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus

Em Cristo e com Cristo o crente tem autoridade para entrar e saquear
a casa do valente. O valente é Satanás e seus bens consiste de pessoas
subjugadas por ele. Estas, carecem de libertação e de abrigo no seguro
reino da luz.
Delegação de autoridade dada por Cristo:
1- autoridade aos 12 – Mt. 10:1
1 E, CHAMANDO os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e
para curarem toda a enfermidade e todo o mal.

2-autoridade aos 70 – Lc. 10:1, 17
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1 E DEPOIS disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em
dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir.
17 E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.

3 – autoridade dada a todos os discípulos- At.8:6,7 1:8
6 E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que
ele fazia;
7 Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e
coxos eram curados.
8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.

Quem participa de um ministério de libertação e confronto das trevas,
está corroborando para que o ministério de Jesus continue ativo.
8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se
manifestou: para desfazer as obras do diabo.
( I JOÃO 3:8 )

Atividade demoníaca no Milênio :
Esta ficará muito restrita ou quase nula no milênio devido a prisão de
Satanás: ( Ap. 20 )
1 E VI descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão.
2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos.
3 E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que
os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.

No entanto, os homens continuarão seguindo seus instintos
depravados, logicamente, com menor intensidade. Após séculos de
“quase retidão”, os homens se cansarão desta “perfeição” e
voltarão a se rebelar contra Deus.
Satanás será solto de sua prisão:
7 E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão,

Assumirá o comando da revolta:
8 E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é
como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
9 E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu
fogo, do céu, e os devorou.

“ O fato de o pecado e a rebelião persistirem no coração das pessoas,
independentemente da atividade de Satanás, mesmo durante o reinado
de 1000 anos de Cristo, mostra que não podemos atribuir a culpa de
todos os pecados a Satanás e seus demônios.” Wayne Grudem
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No juízo final, ao termino do milênio, Satanás reunirá as nações
para a guerra, mas será definitivamente derrotado:
10 E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta; e
de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
( AP. 20:10 )

Aleluia !
Rev. .Sila D.Rabello.
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( Estudo com Base em : GRUDEM, Wayne.Teologia Sistemática. Ed. Vida Nova.SP. 1999. pp.337-341 )
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