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NOTA INTRODUTÓRIA 

     Esta série de artigos trata de modo leve e com base na Palavra sobre a realidade do contexto 

da vida do verdadeiro cristão que é BATALHA ESPIRITUAL que nada mais é do que o confronto 

entre luz e trevas que ocorre desde o éden. Mostra a necessidade de se pôr em prática os 

princípios que Deus vai mostrando a fim de alcançar a vitória, para a glória do nome do Senhor.  

     Além do conflito íntimo que revela nossa humanidade decaída, o meio mais comum pelo qual 

esse confronto se manifesta é através das ADVERSIDADES bem evidente no livro de Jó. Então, 

iniciamos focando o assunto ADVERSIDADES e seguimos com temas mais específicos a 

respeito de BATALHA ESPIRITUAL propriamente dita. Muito importante considerar atentamente 
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as referências: é pela Palavra que o Espírito Santo nos instrui e fortalece, adestrando à Batalha. 

 

01 - ESPADA DO ESPÍRITO ixts   
 Artigo recebido por E-mail do ministério ICHTUS. Você também pode se cadastrar para 

receber novos artigos ou ver os já publicados acessando  http://www.ichtus.com.br  

 

 Muitas pessoas vivem uma vidinha abaixo de mais ou menos com Deus porque pensam que 

podem viver sem a Espada do Espírito que é a Palavra de Deus, e ficam improvisando com um 

facão. Alguns, pior ainda, estão com faquinha de mesa. Não é uma espada, embora possa até 

parecer e siga os mesmos princípios básicos. Só a espada faz serviço de espada E, ainda 

mais neste caso, tem de ser a espada certa para dar o resultado certo. 

*Toda vez que trocamos a palavra de Deus por um “livrinho” escrito por homens,  

                          - saímos à batalha de facão e não de espada. 

*Toda vez que trocamos um culto coletivo onde a Palavra de Deus é pregada  

                           - por uma gravação de seja-o-que-for… 

*Toda vez que buscamos ensino e aprendizado em qualquer outra fonte que não seja a Bíblia… 

*Toda vez que enfrentamos o inimigo das nossas almas com argumentos humanos, 

psicológicos, teológicos, filosóficos, qualquer coisa que não seja a Palavra de Deus… 

*Toda vez que saímos às ruas pelos nossos direitos  mas paramos de subir o monte para 

amolar nossa Espada… 

*Discutimos todos os assuntos com todo tipo de pessoa, fazemos carreiras, empilhamos títulos e 

diplomas… Toda vez que usamos qualquer outra lâmina que achamos grande o suficiente,        

                           - deixamos a espada guardada  e usamos outra coisa. 

Pode parecer algo sem importância , embora algumas batalhas sejam vencidas aqui e ali, jamais 

venceremos no final sem a Espada. Quanto mais olho para a igreja do Senhor, que se intitula 

povo de Deus, mais vejo gente carregando canivetes e faquinhas ao invés da Espada. Conheci 

um homem conhecido como “Bíblia-ambulante”. Aquilo me marcou, ele parecia saber tudo de 

cor. Ele não era um homem perfeito, mas ele era muito íntimo de Deus e com certeza um 

homem muito abençoado. Venceu facilmente em coisas que fracassei: marcou a mim e a tantos 

outros. Onde estão esses homens e mulheres que impressionam pelo que sabem das 

Escrituras? Onde estão os que combatem o bom combate com a Espada na mão? 

    Onde estão os que não cortam os dedos com a ferramenta errada e são vitoriosos?  

Enquanto o Senhor não vem, precisamos voltar a empunhar a Espada que é a Palavra o que 

saiu de moda. O melhor jogador de tênis de todos os tempos numa quadra de basquete 

provavelmente seria medíocre. Um medalhista olímpico de natação provavelmente jogando tênis 

seria fraquinho. Qualquer de um de nós empunhando a Espada é um guerreiro, mas como 

um facão na mão não passa de um jardineiro. Nosso desafio para esse tempo é tomar a 

Espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, para com ela combater o bom combate. 

Retomemos nossas leituras, estudos e meditações. Evangelho é estilo de vida. Avancemos.  

“Senhor, me ajuda a recuperar a habilidade de manusear esta Espada e ser um guerreiro 

preparado e produtivo. Me perdoa pela perda de foco e pelo desvio de foco na batalha. “ 

 
SE você gostou da mensagem faça o seu comentário no site:  
http://www.ichtus.com.br/dev/2016/07/26/armadura-espada-vivendo-o-evangelho/ FIM  
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02 - ABALADO NAS CRISES 

Por que alguns cristãos ficam TÃO abalados em tempos de crises? 

TEMPOS DE CRISE: acontecimentos inesperados na vida de irmãos me levaram a refletir   
       - sobre alguns pontos fundamentais do viver cristão.  
POR QUE DOENÇAS E REVESES ABALAM TANTO OS CRISTÃOS?   

- Por desconhecer  a Palavra  e os recursos já providos por Deus em Cristo, os quais 
precisamos  tomar para nós,   como aceitamos a salvação: pela fé. 
 
1-  Vamos à Palavra ver o que Jesus disse:  João 16.33  
       (1 ) no mundo tereis aflições     (2 ) tende bom ânimo    ( 3 ) eu venci o mundo  
       Já fomos avisados sobre a realidade que impera no mundo que’ jaz no maligno’, 1 Jo 5.19 
       e Jesus já mostrou o meio de enfrentá-la : ter bom ânimo, não desanimar, não se deixar  
       abater _ o que é natural... Como superar a reação natural ? Indo a Jesus e buscando nEle  
       a vitória que Ele conquistou para nós vivendo uma vida em constante vitória sobre as  
       tentações e adversidades, até morrer na cruz para derrotar o império das trevas. Cl 2.15 
                          

Há um magnífico resumo do plano de Deus aos cristãos em 1 Ts.9 -10  
1.1 como vos convertestes dos ídolos a Deus,☺ há evidente mudança de vida e prioridades 
                                                                                   Vc é convertido a Deus? 
1.2 para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro  ☺ a razão de ser da vida cristão é servir a Deus,  
                                                                             servindo aos irmãos com seu dom particular 
                                                                                Qual tem sido a razão de seu viver ?   
1.3 para esperardes dos céus a seu Filho ☺ verdadeiro cristão vive com os olhos no céu: a  
       morte não é   uma surpresa, mas uma realidade esperada a qualquer momento:  
                       Ou vamos para Jesus, ou Jesus vem a nós, nas nuvens, 1 Ts 4.16  
- Temos de ser testemunhas de Jesus para saquear o inferno enquanto as pessoas estão bem.  
- Temos de ser unidos na alegria para estarmos fortalecidos no tempo mau  
- Temos, nós, de estarmos nos preparando para estar com Cristo como as noivas da parábola,  
      - para não sermos pegos desprevenidos, como o foram as noivas néscias. Mt 25.1 

2-  ‘quem ouve e pratica estas minhas palavras ...’ Mateus 7  
    - Não será abalado pelas tempestades da vida. 
    - Só será abalado quem ouve e não pratica a Palavra.  

☺ é fundamental estarmos unidos, todo o tempo , para edificação mútua na Palavra 
      Famoso general romano disse frase memorável: SI VIS PACEM, PARA BELLUM  
      Se você quer paz , esteja bem preparado para a guerra = para o tempo de lutas  
    ‘ Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier’ Pv 3.25 

3-  união e unidade no Espírito   é modo de viver como Igreja de Jesus:  
   - não deveria ser preciso uma calamidade para irmãos se unirem e demonstrar solidariedade 
      Passada a crise, volta a ser ‘cada um na sua’... e o cristão se vê andando só novamente.  
☺ TALVEZ, alguns, inconscientemente, até vivam colecionando crises  
   - para não serem deixados sós, novamente.  
E, muitas vezes, acontece de cristãos passarem pelas adversidades absolutamente sós,  

Jesus orou: João 17.10, 21 e 23 Pai santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, 
(1) para que eles sejam um, assim como nós. _ ‘rogo não somente por estes, mas também por 
aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim;21 para que (2) todos sejam um; fora! Com a 
‘panelinha’...) assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, (3) que também eles sejam um em 
nós; para que o mundo creia que tu me enviaste .23 eu neles, tu em mim, (4) para que eles 
sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste,  
                           - que os amaste a eles, assim como me amaste a mim’  

☺ Ouvi dizer que, entre os judeus, três vezes é o limite máximo de insistência  
    Após orar três vezes para que Seus discípulos fossem um, Jesus ainda reforça: 
‘para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste’ 
    Talvez, se houvesse tal unidade demonstrada ao mundo, haveria bem mais conversões. Que 
o Senhor mesmo continue a lhes falar nesse tema e mostre a cada um como expressar, de 
modo prático, o ouvir e praticar a palavra a fim de mostrar ao mundo, a quem quiser ver 
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                   a unidade no Espírito na vida cotidiana na Igreja de Jesus.  
 
Ressalva:  a Igreja, corpo de Cristo, não são todos os que frequentam a igreja local  
                  ‘nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor...‘por seus frutos os conhecereis’ Mt 7  
                 ‘ até a criança se dá a conhecer por suas obras’ Pv 20.11  

Saiba quem não faz parte da Igreja de Jesus: 
1- ímpios: religiosos que sabem a Bíblia de cor, mas não se deixam instruir pela Palavra:  
                 Salmo 50.16-21 Ler, marcar na Bíblia, copiar, decorar e divulgar na sua igreja 
2- joio: parece, mas não é; estão junto aos verdadeiros filhos de Deus, tira-lhes o lugar ao sol e   
os nutrientes da palavra dificultando seu crescimento, geram competição Mt 13.24 

3- bastardos: gerados ‘na carne’, fora da aliança com Deus no sangue de Jesus, perseguem os 
gerados pelo Espírito (Gál 4.29) ’Gerados por pregações até bem ortodoxas, mas feitas na 
carne, não sob a direção do Espírito: foram convencidos, mas não convertidos. 
Não tiveram uma experiência de real conversão e arrependimento dos pecados, pecam e não 
são disciplinados pelo Senhor   ‘se estais sem disciplina, sois bastardos...’  Hb 12.8 
 
4- falsos profetas: até fazem maravilhas mas vivem em iniquidade, tortuosidades escondidas 
no coração; por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? 
                ‘nunca vos conheci, apartai-vos de Mim os que praticais a iniquidade’ Mt 7. 23 

Princípios físicos ilustram princípios espirituais: água e óleo não se misturam espontaneamente  
      Daí a acontecer a desunião entre os crentes não salvos, mas não justifica a desunião 
entre os verdadeiros filhos de Deus: pela unidade se evidenciaria a natureza real de cada um.   
Fim  

03 - COMO ENFRENTAR AS CRISES 

As crises vêm: COMO ENFRENTÁ-LAS?  Enfrentando adversidades 

O Evangelho não é historinha de fadas do tipo: aceite Jesus e viva feliz para sempre 

As Escrituras nos revelam a realidade da vida bem como o contexto espiritual no qual existimos 

POR ISSO é importantíssimo ler a Bíblia: ficamos sabendo Critérios, Gabaritos para saber 
discernir corretamente o que acontece, bem como lidar com situações de modo a superar as 
adversidades firmados nas promessas de Deus  

Está escrito: ‘não temas o pavor repentino... quando vier’ Pv 3.25 e Sl 112.7 

O justo’ ‘não teme más notícias; o seu coração está firme, confiando no Senhor’ 

Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou’ Sl 118.13 
‘Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas 
tende bom [ânimo], eu venci o mundo’ Jo 16.33  
            Somos avisados, mas por que não nos damos por avisados? Pv 22.3 
 
No mundo há tribulações, há coisas pavorosas que vêm sobre nós repentinamente, recebemos 
más notícias e temos um inimigo que não brinca em serviço: vem com tudo para nos fazer cair 
mesmo, ficar estatelado no chão, e depois, pisa em cima e faz de tudo para que a gente não se 
levante A tática do inimigo é nos deixar abatidos  ☺ note que é a mesma palavra usada para se 
referir a inimigos tirados de combate: Ex: ‘Foram abatidos tantos aviões inimigos’  

Também, nas Escrituras está como enfrentar essas situações. Jesus deixou-nos exemplo:  

1- No limite máximo de um tempo de privação...vem o inimigo colocando dúvidas, Mt 4 
          ☺ então, fique esperto quando às dúvidas: sabe de onde elas vêem... 

2- Gente com ‘boa intenção’ tenta nos desviar da cruz: Mt 16.23 Jesus, porém, voltando-se, 
disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não estás 
pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens’  
         ☺ então, fique esperto quando lhe é apresentado uma rota de fuga da cruz  
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3- Depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus sabe que se aproxima da cruz e diz:  
     ‘ Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-me desta hora?  
     Mas para isto vim a esta hora’  ☺ então fique esperto ao receber glória dos homens: eles 
podem ‘virar a casaca’ procure manter sempre em foco o plano de Deus para você, cristão  

4- Traído às ocultas (apunhalado pelas costas) , prestes a ser publicamente negado,       
          Jesus encara toda a força de Sua humanidade e clama por um escape ' Mt 26.39 

E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é 
possível, passa de mim este cálice ; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres’  
            ☺ fique esperto e leve a Deus sua humanidade, sua fraqueza e temores: 
                   Ele já as conhece, Sl 1.6 e 103.14 
                  > Confiai nele, ó povo, em todo o tempo;  
                   derramai perante ele o vosso coração ; Deus é o nosso refúgio’ Sl 62.8  
                    ☺ fique esperto, ACEITE a vontade de Deus : Ele é o Senhor de sua vida ?  
                         -  Você já se rendeu à soberania de Deus em sua vida ? 
 
Na paz, se prepara a guerra: durante toda Sua vida Jesus sempre fez o que agradava ao Pai  
 ( Jo 8.29 ) Agora, no Getsêmane , tem condições de dizer: ‘ seja como Tu queres... 
   Então, ‘ apareceu um anjo que o confortava e, em agonia ,orava mais intensamente  
                 E o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue...’ Lc 22.43-44  
                ‘ ainda não tendes resistido até ao sangue contra o pecado ‘   Hb 12.4 
               ‘em tudo tentado sem pecado...pode socorre os que são tentados’ Hb 2.18 e 4.15-16 

5- Abandonado por todos, despido, vergastado, cuspido, com coroa de espinhos,  
zoado pelos soldados, AINDA Pilatos esnoba de Jesus, dizendo: Jo 19.10: Não me 
respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, e autoridade para te crucificar? 

Mesmo nessa terrível situação, Jesus afirma a soberania de Deus em sua vida; Jo 19.11 
Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fora dado; 
☺ fique esperto: por pior que seja a situação AFIRME a soberania de Deus sobre vc e sua vida 

Em resumo: vigie sua mente,  
                     não se deixe levar por sentimentos ou palavras contrárias à Palavra  
                     confie em Deus   
                     olhe para Jesus,  fique firme em focar a Palavra ☺ especialmente em aflição,  
                                                   > ande com MP3 ouvindo a Palavra  
                                                   > rejeite firmemente qualquer insinuação do inimigo  
                                                   > como naquela propaganda da TV: - ‘Xô, neura! ’ e ela some...  
Por isso,  
é importante os textos do caderninho, ou na Bíblia, marcar de amarelo o que o Senhor é...  

Quando oramos tudo o que podíamos, já choramos todas as nossas lágrimas, 
 - é o momento de louvar, dando voz à Palavra, declarando textos em voz alta, Sl 103.20  
Deus ‘dá ordem aos seus anjos...para que cumpram Suas ordens à voz de Sua palavra’ 
 
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento GUARDARÁ seu coração  
            e seus sentimentos (pensamentos) em Cristo Jesus ‘ Fp 4.6- 7   Deus os abençoa ☺ fim    

04 - CONSOLO DE DEUS  

Adversidades virão, precisam ser enfrentadas, mas DEUS TRAZ CONSOLO: saiba como! 

1- Deus é Consolador, função da terceira pessoa da Trindade, Jo 14.16, 26+15.26 e 16.7 
 
2- Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei...’ ‘Is 66.13  
                                                                                      ☺ que promessa!  
 
3- E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos;  
     e sabereis que (EU) não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor’ Ez 14.23 
        ☺ há tanto o que não entendemos...  
            -  mas o Senhor nos consola dizendo que um dia saberemos o motivo de tudo  
 
4-   Deus ‘ nos consola em toda a nossa tribulação,  
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                 - para que também possamos consolar os...( atribulados)  
                -  pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus’ 2Co 1.4 
☺ esta vida é estágio para adquirirmos experiência que nos habilite a exercer nossa função 
quando reinaremos com Cristo, no Milênio. Ap 20. 1-6, > 2 Tm 2.12 
               Enquanto isso, vamos compartilhando ensinos e consolos. 
 
5-  Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras’ 1Ts 4.18  
                                                                          ( que constam nas Escrituras)  
    ☺ meras palavras humanas não causam efeito duradouro na tribulação. Os amigos de Jó  
    usaram chavões religiosos e só puseram ‘ sal na ferida’ : fizeram bem quando se assentaram  
    quietos, perto de Jó. Conhecer a Palavra é fundamental  
                                         - para nossa edificação e também para ministrarmos aos que precisam 

6-   Perplexos ante os acontecimentos, ante a situação atroz. 
      Consola saber o ocorrido com João Batista e o cuidado de Deus em deixar registrado para    
      nosso ensino: ' És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? ‘ Mt 11.3  
        ☺ - ‘ Fiz tudo certo, por que estou nesta terrível e injusta situação? ’ ler Mateus 4.12  
     A própria concepção de João Batista foi  em função da vinda do Messias, Lc 1 , Jo 3.30 
     Toda a vida e ministério de João Batista foram como precursor do Messias,Jesus, Jo1.23  
     Após o batismo de Jesus: um momento especial em que a Trindade Se manifesta, Mt 3, Lc 3  
     Quando João pensa que haverá esplendorosa manifestação de Deus exaltando o Messias,  
     -  tudo parece desmoronar : Jesus vai ao deserto por 40 dias.  
                                                João é preso e Jesus ‘some’ pelas bandas da Galiléia Mt 4.12  
    Na prisão, João Batista deve ter ‘entrado em parafuso’. a ponto de mandar seus discípulos  
    fazerem esta pergunta absurda a Jesus:  
       - És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? ‘ Mt 11.3  
    Devido sua situação adversa, toda sua vida e ministério, suas afirmações sobre Jesus   
     pareciam sem sentido. Arguido pelos discípulos de João, Jesus não lhe responde nada; 
       > demonstra ser o Messias agindo como Isaías profetizou sobre o Messias  Isaías 61 
    Depois, Jesus afirma: nascido de mulher, não há outro maior do que João, o Batista’ Mt 11.11 
    Ensino : não importa sua situação pessoal ( até os maiores estão sujeitos às adversidades)    
                     a  Palavra de Deus não muda e se cumpre nos mínimos detalhes  
   Também: Jesus não libertou João  
                    - que veio a ser decapitado por uma situação extremamente malévola 
    ☺ Não entendemos muitas coisas : temos de crer e confiar na pessoa e no caráter de Deus  

7-  Grande consolo há em se considerar a pessoa de Deus, especialmente lendo os Salmos. 
       ☺ daí a importância de marcar em amarelo o que o Senhor é.. 
            - para falar em voz alta e com espírito de louvor, mesmo que em lágrimas... 
           De repente, o peso e a dor se vão... Não adianta falar: precisa EXPERIMENTAR!  
           - Como só se sabe o gosto de sorvete de morango depois que se experimenta!  

8-  Consola saber que adversidades são dosadas por Deus 1 Co 10.13  
      Deus é Fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças’ ☺ certa vez eu   
      choraminguei por muitos dias diante de Deus:- Não aguento mais... não aguento ...‘ 
      Só faltou eu ouvir Deus dizendo:  Aguenta, sim...-‘sou Fiel e não permito que seja tentado   
                                                                                         além de suas forças  
9-  consola saber que já há uma saída  preparada 1Co 10.13b  
     ‘ junto com a tentação dá o escape, para que a possais suportar’ ☺ acontece que a saída  
       preparada por Deus geralmente não é a que nós queremos ou   imaginamos. Então, é    
       melhor desviar o foco do problema e comecei a orar:  
      ‘Faz-me ver a tua saída que tu já tens preparado para mim, nesta situação’  

10-  consola saber que há galardão preparado aos que sofrem como bons cristãos,  
              ‘nossa leve e momentânea tribulação produz para nós... 
        (1) cada vez mais... (2) abundantemente... (3) eterno peso de glória’ 2Co 4.17 # # # 

TAMBÉM...*PODE SERVIR DE CONSOLO:  Rm 8,28-29 

1-  ‘todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus:  
     vc ama a Deus? Somos chamados conforme o Seu propósito de formar em nós a imagem  
     do Seu Filho’    ☺ entende que essa adversidade visa deixar vc mais parecido com Jesus?  
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     Como vc reage às adversidades?   Para isso fostes chamados, porquanto também Cristo  
      padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas’ 1Pe 2.21 

2- Cada material requer de uma determinada pressão para ser moldado  
    Ex : barro e placa de aço inox  ☺ A pressão que Deus precisa usar para nos moldar  
                                                             pode revelar a dureza de nosso coração  
3- Cada material requer uma determinada temperatura para ficar bom ao uso; 
Ex: a louça precisa ser queimada em forno próprio, e na temperatura certa. 
a prata e o ouro são expostos a temperaturas altíssimas para serem purificados 
☺ Talvez o motivo dessa ‘prova ardente’ seja por você ser de ‘ um material valioso’ para Deus 
#  FIM  

05 - PREPARA A GUERRA 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 refletir sobre certas questões preparam para a situação que, acaso venha a ocorrer.  

1-  NINGUÉM ESTÁ ISENTO DO SOFRIMENTO  

     1.1-   Jó, elogiado por Deus: ‘ viste meu servo Jó...ninguém há na terra semelhante a ele, 
              homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? ’ Jó 1. 
 
     1.2-   João Batista, exaltado por Jesus:  
             nascido de mulher, não há outro maior do que João, o Batista’ Mt 11.11 
 
     1.3-   Na lista dos heróis da fé há os que ...  
            ‘experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e  
             tentados; foram serrados ao meio; morreram ao fio da espada; andaram vestidos de  
             peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados (dos quais o mundo  
             não era digno), errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. 
             E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram  
             a promessa...’ ( morreram sem ver o final majestoso de Deus ) Hb 11.36 - 39 

Estes ‘elogiáveis ‘ passaram por situações adversas muito difíceis:  
           > será que Deus não está querendo nos dizer algo?  
 
Jesus resumiu tudo em poucas palavras: Jo 16.33 Tenho-vos dito estas coisas, para que em 
mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo’ 
 
Profecia sobre o Messias mostra a atitude íntima de Jesus ao padecer na cruz, por nós: 
          Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.  
          Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu. ’ Sl 40.17 
 
2-  A COMPREENSÃO HUMANA  É LIMITADA : em geral, não sabemos como o corpo calcifica  
     ossos quebrados, reconstrói a pele cortada e costurada, transforma em energia a comida que  
     ingerimos...( uns poucos sabem, mas a gente não faz questão de lhes perguntar...) e 
    TEMOS A PRETENSÃO DE QUERER EXPLICAÇÕES SOBRE OS DESÍGNIOS DE DEUS ? 
        ‘as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus’ 1Co 2.11  
    Pois eu bem sei os planos que (eu) estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz,  
           e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança ( o fim que esperais) Jr 29.11  

3-  ADVERSIDADES PROVAM E FORTALECEM A FÉ EM DEUS, Pedro mostra o  que Deus   
     preparou para nós: esperança, herança incorruptível, e salvação eterna ...na qual   
     exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais  
     contristados por várias provações , para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que  
     o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na  
     revelação de Jesus Cristo ‘  1Pe 1.6 -7   
     Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar,  
          - como se coisa estranha vos acontecesse’   1Pe 4.12  
    ‘ a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós  
          -  cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória’ 2Co 4.17  
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4- ADVERSIDADES REVELAM MUITO SOBRE NOSSA VERDADEIRA NATUREZA  
      ☺ quando se aperta um tubo de pasta de dentes, sai...pasta de dentes!  
            O que sai de você ao ser ‘espremido’ pelas circunstâncias?  

5-  AS ESCRITURAS DÃO GABARITO DE ATITUDE NAS ADVERSIDADES, 2Co 12.9 -10 
     5.1 Ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.  
            Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que  
            repouse sobre mim o poder de Cristo, -Porque quando estou fraco, então é que sou forte’  

5.2 Se te mostras fracas (enfraqueces) no dia da angústia, a tua força será (é) pequena’  
       Pv 24.10 ☺ Aqui. Nas diversas traduções, as nuances do texto:   
             a) se te mostras fraco... é: se você assume uma postura de fraqueza  
             b) se enfraqueces ... é: se você se deixa abater, no íntimo se você ‘joga a toalha...’ 
                 A consequência, em ambos os casos, será de pouca resistência,  
                - maior possibilidade de se deixar derrotar pelas circunstâncias  

     5.3. Forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras; 
           - diga o fraco, EU SOU FORTE Jl 3.10   ☺ em situação adversa, era para buscarem  
             recursos NO QUE TINHAM À MÃO e não usarem a falta de recursos adequados como  
             desculpa para fuga ou desânimo, - aceitando a derrota antes de enfrentar a situação 

6-  ADVERSIDADES REVELAM O CUIDADO DE DEUS PARA CONOSCO 
      Ilustração sobre as pegadas de duas pessoas na areia: quando virmos na areia, 
      apenas as pegadas de uma pessoa e formos reclamar com Deus que Ele nos abandonou,  
      vamos ouvir: - ‘Foi quando eu carreguei você no colo’  
       ‘Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te          
        submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em  
        ti’ Is 43.2        Deus nos livra NA tribulação, e não DA tribulação’ S. Malafaia 
 
7-  ADVERSIDADES , EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, REDUNDARÃO EM LOUVOR DEUS  
     ’☺ hoje parece que se dá pouco/ nenhum valor à salvação do inferno, talvez por não mais    
          se acreditar que ele seja tão real e atormentador como diz a Escritura. Lc 16.23,28  

         ’ lançados nas trevas exteriores; ali haverá choro e ranger de dentes’  
           Mt 8.12+ Mt 13.42+ Mt 13.50+ Mt 22.13+ Mt 24.51+ Mt 25.30+ Lc 13.28 
     ☺ citado sete vezes nos Evangelhos, deve ser digno de atenção... 

Pedro mostra o que Deus preparou para nós: 1Pe 1.6 -7  
‘ esperança, herança incorruptível, e salvação eterna ...’ na qual exultais, 
  ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias          
  provações , para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora    
  provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo ‘Há um 
Evangelho moderno que diz:  
        Aceite Cristo e você será feliz: todos seus problemas serão resolvidos ... 
        Esse Evangelho não é o verdadeiro, apresentado nas Escrituras :  
       ‘ quem crê me Mim, como diz a Escritura... ‘ João 7.38 ☺☺☺☺ FIM  

06 - ATITUDE NA TRAGÉDIA  

Deus ensina a enfrentar tragédias e.… diz PORQUE elas acontecem ... 
11 de setembro lembra tragédia do ataque às torres gêmeas, em Nova York 

Por que acontecem tragédias no mundo?  
              R- Porque o homem quis e escolheu conhecer o bem e o mal  

Deus criou tudo muito bom e perfeito (Gn 1.31) mas, por causa da existência do diabo, Deus deu 
livre arbítrio ao homem: a capacidade e a liberdade de escolher a quem servir / adorar  
No éden, a questão não era comer ou não comer (muito menos fazer sexo, como diz o    
       mundo que nada sabe sobre Deus! ) A questão era: à palavra de Quem iriam obedecer 
1-    Deus disse: não coma: no dia em que... certamente morrereis *(Gn 2.17) significando  
       que passaria a existir separado de Deus: a pessoa morre quando o espírito se separa do  



9 

 

       corpo por alguma falência do físico mas continua sendo a mesma, na dimensão espiritual.  
 
2-    O diabo, incorporado na serpente, disse: Certamente não morrereis, Gn 3.4  

Eles creram no diabo que falava pela serpente, agiram em obediência às sugestões dele: 
- comeram do fruto da árvore do CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL  
e ativaram um princípio espiritual que diz: ' sois servos desse a quem obedeceis ' Rm 6.16 
O mundo tornou-se ' jurisdição ' do diabo: 'o mundo jaz no maligno' 1 João 5.19  
O diabo veio a ser 'o príncipe deste mundo' João 12.31, 14.30 e 16.11 ( copiar / decorar)  
e disse na cara de Jesus: 'Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos , porque me 
foi entregue, e a dou a quem eu quiser...' Lucas 4.6 > ler o texto no contexto de sua 
Bíblia ! 

3-  Por isso, houve uma grande revolução nas regiões celestiais que afetou a Natureza  
  ( apareceram espinhos e ervas daninhas) os animais ficaram ferozes, a serpente passou a 
rastejar, o trabalho ficou penoso e cansativo, dar à luz veio a ser algo incrivelmente  doloroso, a 
mulher passou a ser subjugada pelo homem além de medo, mentira, dissimulação, também 
entrou inimizades, acusações, ódio que geraram homicídios e guerras: MORTE FÍSICA _ 
também por doenças  
 
Jesus precisou se fazer homem para, como homem _que em tudo obedeceu a Deus-Pai, 
consumar o plano de Redenção da Humanidade morrendo na cruz a fim de religá-la a Deus 
' tendo despojado ( destituído de autoridade) os principados e potestades, os exibiu 
publicamente e deles triunfou na mesma cruz' Cl 2.15 / 'Eu sou o que vivo; fui morto, mas 
eis aqui estou vivo para todo o sempre! e tenho as chaves da morte e do inferno' Ap 1.18  
' Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra ' Mt 28.18 #  

Atitude na tragédia  
Quem anda com Deus também enfrenta tragédias: a Bíblia ensina a lidar com elas.  

1- A fé leva a agir com calma decidida: 2 Rs 4.20-21 convém ler a história toda 2 Rs 1-37 
O filho dessa mulher morreu, de repente, nos braços dela (talvez de insolação)  
Ela creu que o profeta poderia ressuscitar o rapaz e foi atrás, decidida. 
1.1 Ela agiu prontamente e foi falar com o homem de Deus: ‘manda-me já um dos moços e uma  
       das jumentas’ v22 A quem perguntou se ia bem. Ela disse: - ‘ Vai bem.  
1.2 Humilhou-se ante o profeta, mas o questionou: ‘ pedi eu algum filho? v 27-28  
1.3 Estava decidia que ele fosse com ela resolver a situação:  
         ‘não te hei de deixar ...’ ( até que venha comigo, onde mu filhos jaz morto) v 30  
          Resultado: O profeta foi e ressuscitou o filho  dela 

2-   Abatido pela tragédia, Davi se esforçou no Senhor e foi à luta, 1 Sm 30-1-6, 8 e 18-19  
 Perseguido por Saul, Davi foi viver com um povo gentio, vizinho, e se dispôs a ajudá-los quando 
foram atacados. Mas eles não confiaram em Davi e o mandaram de volta. Ao chegar em sua 
cidade, encontrou-a queimada e TUDO fora levado: pessoas, bens, animais  
2.1   A primeira reação foi sentar e chorar até não ter mais forças para chorar. V 4 
2.2   A situação se complica: seus soldados falam em apedrejar Davi v6 
2.3  Davi se esforçou no Senhor, consultou a Deus sobre o que fazer, e foi à luta 
        Resultado: trouxe tudo de volta, mais o despojo dos inimigos 1 Sm 30.18-20  

3-   Jó é exemplo máximo de tragédia sem sentido (aos nossos olhos) 
3.1   Ao sofrer terríveis perdas de bens e de todos os filhos, ADOROU A DEUS Jó 1.220-22 
3.2   Ao ser atacado em sua carne, abandonado por todos e instigado a pecar pela própria  
        esposa, Jó se mantém firme na certeza da soberana de Deus: 
                        recebemos o bem e não o mal.? Jó 2.10  
☺ Jesus, traído, preso, negado, flagelado por soldados romanos a afrontado por Pilatos, diz: 
‘nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse concedida ’ João 19.11 
 
3.3 Os próprios amigos que se dispuseram a trazer consolo, o acusam: - Você deve ter pecado!  
Jó estava amargurado (quem não estaria?) Mas não aceita nenhuma acusação dos ‘amigos’ 
‘Eu sei que meu Redentor vive’ (Jó 19.25) Jó confiava no poder restaurador de Deus e que 
Ele não estava alheio a tudo aquilo que lhe acontecera. 
Resultado: O Senhor Se revela a Jó que passa a ter uma perspectiva pessoal de Deus o que 
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acaba com toda sua pretensa superioridade de justiça própria. Perdoa os amigos e ora por eles.   
          Deus vira o cativeiro de Jó e lhe dá em dobro tudo quanto antes possuía. Jó 42.10.  

Temos de conhecer e considerar as Escrituras, pois nos momentos de tragédia o Espírito Santo 
terá o que nos fazer lembrar para agirmos conforme o caso...  

NA PAZ, PREPARA A GUERRA! Dizia certo general romano 

Fico impressionada como os crentes estão meio desequilibrados, hoje em dia: uns deixam rolar, 
pode tudo: - Sou humano mesmo...’ Outros, são do time do ‘determina’: não aceita o sofrimento, 
nem a tragédia, tem de estar sempre por cima e numa boa. Colocam Deus numa bitola sendo 
Ele ‘ o Deus do impossível’ e das possibilidades além das imaginadas pelo homem.  

Ouvi dizer:  Deus não nos livra da tragédia, mas na tragédia,   
                   como os três na fornalha e Daniel na cova dos leões. Dn 3 e 6 

Tem a promessa: ‘ao passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti’ Is 43.2 
Além de 1 Co 10.13 (decorar) tentações são tentativas do inimigo de nos fazer agir na carne: e 
quer melhor oportunidade (?) do que uma situação que nos surpreenda e machuca ...  # 

FIM  

07 - QUEM É O INIMIGO?  

Soldado existe para defender do inimigo. CRISTÃO TEM INIMIGO? Fala-se tanto em inimigo. 

Mas que inimigo é esse? De onde surgiu, por que é inimigo e qual seu intento? Precisa 

conhecer o inimigo para se defender adequadamente.  

 

1- De onde surgiu? Is 45.18 corr, Gn 1.2, Ez 28.14-15,17 Is 14.14 

No princípio, Deus criou todas as coisas em harmonia perfeita: -Universo físico e Universo 

espiritual: os anjos (ver Angelologia) Um querubim resolveu assentar-se no lugar do Altíssimo, e 

foi banido do céu com seus asseclas(1/3 foi para o abismo com o querubim decaído, 1/3 foi para 

prisões celestiais, aguardando julgamento, Jd 6 Ap 12.4) Ao ser banido do céu para o abismo, a 

terra foi abalada (cientistas dizem que os dinossauros foram todos dizimados de uma só vez 

pela queda de uma estrela que causou grande abalo na crosta terrestre) 

2- Por que é inimigo? 2.1 Por se opor a Deus e aos que O seguem 2.2 Por denegrir o caráter 

de Deus com mentiras 2.3 Por querer separar as pessoas de Deus e faz de tudo, não mede 

esforços para conseguir seu intento *Quis ser o soberano do Universo: rebelou-se e investiu 

contra Deus. Foi expulso do céu (local onde Deus reside) Por estar separado de Deus, separou-

se de tudo quanto Deus é: existe sem vida, em trevas, apresentando características opostas a 

Deus: sem amor, sem bondade, sem verdade, sem integridade, etc. Gn 3.5... Jó 1.6-12, 

                                                                                           Zc 3.1-2, Ap 12.10 ... 2 Pe 5.8 

3- Qual seu intento?   Ainda é o de tomar o lugar de Deus. Não conseguindo seu intento no 

céu, usou de influência ardilosa para ser obedecido pelo ser humano, ocupando o lugar de Deus 

no coração do homem. Até hoje usa o mesmo esquema (Gn 3.1-5) e o homem ainda cai... (Rm 

6.16 _ Lc 4.6 João 12.31, 14.30. 16.11) Por ocasião da manifestação do anticristo, se assentará 

no Templo de Deus banindo da face da terra toda e qualquer manifestação de culto que não seja 

a ele., 2Ts 2.3-4 
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Conclusão: por causa da rebeldia do querubim que se tornou o diabo, satanás, acusador dos 

irmãos, antiga serpente, o dragão, Ap 12.9-10, 20.2 

PASSOU A EXISTIR DUAS ‘JURISDIÇÕES’ NO UNIVERSO 

“Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para 

vós outros não podem, nem os de lá passar para nós” Lc 16.22-23, 26 Deus “nos libertou do 

império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor” Cl 1.13 

POR ISSO: 

- Deus mandou Adão guardar o jardim (sabia o intento do adversário)  

                           Gn 2.15, 1Tm 5.14, Tito 2.8, 1Pe 5.8  

- Jesus nos manda VIGIAR e ORAR o inimigo não está de brincadeira: vem com tudo! 

- Jesus, por duas vezes, refere-se a sermos livres do mal:  

> ao ensinar o 'Pai nosso...' Mc 14.38, Lc 21.36, Mt 6.13 (oração para cada HOJE!)  

> Na oração sacerdotal: 

“Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal” Jo 17.15 #fim 07 

 

08 - O INIMIGO DO CASAL  

Muitos casais desconhecem terem um inimigo comum e voltam-se um contra o outro 

 > saiba como resolver... 

Certa vez uma conselheira de casal orou: 'que as sentenças do inferno não prevaleçam 

contra este casal' referindo-se ao que Jesus disse: 
            'as portas do inferno não prevalecerão' contra a Tua Igreja' Mt 16.18 

☺ As portas da cidade eram onde as sentenças judiciais eram emitidas; 

   - O inferno emite sentenças contra a Igreja, os filhos de Deus mas precisa achar uma brecha, 
uma obra da carne, para ter legalidade de atormentar-nos; é muito importante que, mesmo 
discordando em algum assunto, ambos creiam e orem juntos esse versículo de Mt 16.18 citado 

acima. 

1 - SE souberem que o único inimigo deles é satanás e não o cônjuge, a batalha já está 
meio caminho ganha: se o touro investisse contra o toureiro, em vez da capa, não seria morto 

 
2- SE, de coração, quiserem o Senhor na sua vida intima, cada um de per si  

      . Convém se darem as mãos e orarem o Pai nosso cada dia, crendo!  
      ‘ O cordão de três dobras não se rompe facilmente’ Ec 4.12 e Mt 18.18 

‘ Onde estiverem dois ou três (uma família) reunidos em meu nome, aí estou Eu no meio deles’  

3-   Problemas são apenas a ponta do iceberg: são apenas sintomas, como febre ou dor; 

       - é preciso cada um examinar seu íntimo, seu passado, buscando a CAUSA.  
 
4 -   A raiz do problema está no coração de cada um, atacados pelo maligno, para se 
agredirem mutuamente: ao se ajuntarem contra o inimigo comum, terão vitória!  
     -   sujeita-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós ' Tg 4.7 
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5-   O princípio da concordância é essencial num casamento: Mt 18.19 

    ‘se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será feito no céu’  

- O pecado só foi consumado quando Adão comeu em concordância com Eva 

- Mas precisa que os dois queiram _ pelo menos _ que o Senhor reine na vida deles.  
   Senão, é o caso do lobo e a ovelhinha: argumento nenhum resolve, 
             - o lobo quer mesmo é comer a ovelhinha, e PRONTO! 

6- ‘ Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá’ Mt 12.25: é princípio de ALERTA!  
        Muitas coisas cooperam para que um casal se volte um contra o outro: 
a) influências externas de parentes e amigos � é preciso que cada um tenha ‘cabeça feita’  
b) finanças: é preciso fazer orçamento: quanto ganhamos, quais são gastos obrigatórios, -  

                      - estabelecer critérios de como gastar o dinheiro    
                      - fazer poupança em vez de comprar a prestação  

c)  expectativas irreais e consideradas óbvias: é resolvido com diálogo  

d) maneiras de ser: homem / mulher � resolve quando cada um aceita seu papel cf a Palavra  
e) diferenças de temperamento: melancólico, colérico, fleumático, sanguíneo  
            � resolve quando se submete ao controle do Espírito Santo  

         ‘como ferro com ferro se afia, ASSIM o homem ao rosto de seu amigo’ Pv  
          # é pelo atrito com o próximo que Deus vai 'lixando' nossas asperezas. ... 

Uma navalha se afia para ficar em bom estado a fim de ser útil, cumprir sua finalidade. 
Um homem se barbeia / uma mulher se depila para ficar apresentável _ Assim, Deus usa o 
cônjuge para nos tornar úteis ao Seu propósito, e apresentáveis quando Jesus voltar.  

f) maneira de ver e resolver as coisas devido educação e experiências anteriores, 1Pe 1.18-19 

       ‘fostes resgatados da vã maneira de viver / da herança que recebestes dos vossos pais’  

7 -  fundamental é a boa COMUNICAÇÃO: com Deus pela oração e  

                                                                  um com o outro pelo diálogo franco e adulto.  
7.1 É importante que ambos aprendam a conversar ‘numa boa’ : saber falar e saber ouvir  

     - Sem ‘ ignorância’ sem ‘frescuras’ _ Sem mútuas acusações ou agressões verbais  
7.2   que cada um seja honesto consigo mesmo, trazendo à luz a verdade escondida no   
        coração: convém, primeiro, tratar do assunto a sós com Deus / orar, e, que sabe, se  

         possível, conversar com ‘mais velho’ confiável 
7.3   algumas dicas de bom diálogo:  

         i ) tratem da situação : como vamos resolver isso, juntos !  

               ii) jamais diga ao outro: - VOCÊ ... mas diga como você se sentiu naquela situação  

               iii ) prepare o momento :-‘Esse é assunto que gostaria de ver como vamos resolver’                   

                   e fale em momento propício : a sós, fora do quarto, com tempo, sem raiva ou  
                   rancor. Não quando cansado, com fome, com sono, ocupado ou às refeições.  

* Sem boa comunicação, ficar falando... é só dar murro em ponta de faca: a gente só se fere 

Ficar calado... vai criando barreiras; com o tempo tornam-se muralhas intransponíveis  

*Sem bom entendimento, sem criar o hábito de resolver as diferenças com inteligência e bom 
senso, - para haver harmonia, UM terá que se anular completamente   enquanto o outro faz 
tudo o que quer, do jeito que ele quer, quando ele quer... - o que, com o tempo, também 
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destrói o casamento, pois o cônjuge que se anula acaba se tornando outra pessoa, geralmente 

amarga, apática, amorfa.  Que Deus nos ajude e guarde a todos #   fim  

09 - BATALHA É FATO, É REAL 

Soldado é treinado para entrar em batalha. Fala-se tanto em Batalha espiritual  

Afinal, do que se trata?  

 

Parte 1- Por haver um inimigo mortal ...  
1-   há uma batalha acontecendo nas regiões celestiais Ef 6.12 (Ef 6.10-18) 
                                                                                              Ap 12.7 ... Dn 10.12-13 
1.1 Há território a ser protegido: a mente, 2Co 10.4-5 
1.2 Soldados precisam de treinamento adequado:  
         armas, proteção, estratégias. Cura aos feridos Ef 6.17   
1.3 Ignorar essa batalha já é se tornar presa fácil do inimigo. 

2-   Somos chamados a participar desta batalha: - 

       “andando na carne, não militamos segundo a carne. 2Co 10.3 

“Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo 

já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. (1Tm 6.12). Ninguém que milita se 

embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se 

alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. 2Tm 2.4-5 

3-   Antes de tudo, é preciso crescer: não se manda meninos para a guerra: 

                                                                    1Pe 2.1-2 0 Hb 5.12-14 

Precisamos estar devidamente treinados: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade 2Tm 2.15 

  3.1    A Palavra, a espada do Espírito, nossa arma de ataque: Ef 6.17 Lc 4.4  

                                  “está escrito”    1 João 2.13, 14 Cl 3.16  

            ‘A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria’ 

  3.2    Precisa conhecer as táticas do inimigo: Gn 3.1-5 9   (> artigo 10) 

  3.3   Precisa saber onde vigiar: o que dá lugar ao inimigo  

          Não podemos ser ingênuos: Sl 118.13 ( ler o salmo todo ) “Com força me impeliste para     

          me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou” # o inimigo não brinca : vem com tudo, mesmo!   

           ‘ Anda em derredor, buscando a quem possa tragar” 1Pe 5.8 

Parte 2 - Em caso de ataque, O INIMIGO PRECISA SER RECHAÇADO: 
1-  cristão precisa estar protegido> armadura de Deus Ef 6 

2-  cristão precisa estar treinado > saber manejar a Palavra 

3-  cristão precisa estar fortalecido> pelo Espírito Ef 6.10  

       Anda Gl 4.25-26 / não entristece, Ef 4.30-32, mas, sim, enchei-vos, Ef, 5.18-21  

                                    Alerta: não apagueis, 1Ts 5.19 

E também é essencial manter constante contato com a base, através da oração, Ef 6.18  

Parte 3 - Atitude básica que conduz à vitória: a estratégia do 
Senhor, Tg 4.7  
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Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo (fica firme em sua posição cristã),  

                              * e ele fugirá de vós Tg 4.7  

1-    SUJEITAI- VOS A DEUS ... a vitória da cruz aconteceu no Getsêmane, quando Jesus SE     

           submeteu à vontade do Pai (MT 26. 39) Nossa vitória acontece quando nós nos  

           humilhamos, nos encurvamos perante o Senhor e deixamos que Ele atinja o inimigo.  

2-    AO QUAL RESISTI FIRMES NA FÉ, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre  

           os vossos irmãos no mundo. ( 1Pe 5.9 ) Veja bem : a Bíblia não diz para atacar o inimigo,  

           mas para RESISTIR que é permanecer firme em sua postura de cristão, mantendo a  

           comunhão com Deus : anda na luz, confessa pecado, não entristece o Espírito, vive os  

           passos para, continuamente, ser cheio do Espírito, não extingue o Espírito, _ 1João 5.18 

                        'todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando;  

                         antes, a si mesmo se guarda, e o Maligno não lhe toca'  

ADENDO: Saiba a quem Deus guarda... 

1- AOS QUE O TEMEM: saiba em que consiste o temor do Senhor > Sl 34.7, 12-14 + Pv 8.13  

                                       ( copie essas referências e saberá )  

2- QUEM HABITA NO ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO, Sl 91.1- 3  

                 Saiba o perfil do cidadão dos céus: ler Salmo 15, 24 e 112  

3-   A QUEM SE APEGA A DEUS COM AMOR, Sl 91.17 # não por interesse ! # Não se deve ir  

       buscar encrencas com o inimigo, sejamos sóbrios. Mesmo tendo o Espírito Santo, não se  

        pode rechaçar o inimigo por si mesmo: é Deus quem lida com o inimigo.  

        3.1  'JESUS, CHEIO DO ESPÍRITO,,,' USOU A PALAVRA PARA VENCER O DIABO._  

                                               ver tentação de Jesus Mateus 4  

        3.2 “ O SENHOR TE REPREENDA” _ disse o anjo para rechaçar o diabo, Zc 3.2 Jd 9 

        3.3 ' ATÉ QUE EU PONHA O INIMIGO POR ESCABELO DE TEUS PÉS _ Deus disse a  

                Jesus, Hb 1.13 e 2.8  >   Ef 1.20-22   > Rm 16.20  

                'E o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés '  

Obs: há voz corrente por aí que a pessoa deve repreender e sujeitar o inimigo _ é sutileza que 

deve ser esclarecida pela Palavra. De fato, repreendemos o inimigo dando voz (Sl 103.20) e 

firmados na Palavra:' está escrito...' Que o Senhor mesmo nos ensine e fortaleça para sermos 

vitoriosos com a postura devida. -x- fim  

10 - TÁTICAS DO INIMIGO-ESDRAS 

Na batalha espiritual o inimigo usa sempre as mesmas táticas: fique esperto!  

Táticas Do Inimigo Em Esdras (Templo)    

Ed 4 “Ouvindo os adversários. ” O inimigo tem seus informantes Ed 4.1-2 

“Chegaram-se ” “Conversa mole”= - 'Deixa irmos juntos...'  

              # Resposta sábia: “Não convém” Ed 4.3 

“Debilita e inquieta-os’ -> -Táticas às quais se deve atentar, Ed 4.4 

“Aluga para frustrar, todos os dias ” - O inimigo é persistente, Ed 4.5 
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“Escreve acusação ao rei “ - Quer destruir mesmo Ed 4. 6-12 

                  Sl 118.13 Jo 10.10, 1Pe 5.8-9 

- “ Não pagarão” - Difamam, 

- “ Não nos convém ver desonra do rei” - Falsos Ed 4.13-16 

- “ Foram rebeldes” - Descobrem os erros passados  

-   Ardilosos - Usam de todos os meios 

# Resultado: Cambises, o rei, manda parar a obra! ed 4.17-24  

� Às vezes, perde-se uma batalha por falta de persistência, ou intimidação 

“Apressadamente foram: > prontos para agir, os impediram à força de braço”  
 
Usam de força bruta # Então cessou a obra” por 15 anos (Manual HHH) 4.24 

Ed 5   # Ageu, profeta, traz a palavra do Senhor e a obra recomeça Ed 5.1-2, Ag 1.1 
             (No ano 02 de Dario, dias 01.06, 21.07, 24.09 : Ag 1.1, 2.1, 10 e 20 )  
             (No mesmo ano, no mês 08 e 24.09: mensagem de # Zacarias, Zc 1.1,7  

> Mas o inimigo está atento para intimidar: - “Quem deu ordem? ” Ed 5.3  

SIT      Desta vez, os judeus escrevem carta ao rei, alegando seus direitos, Ed 5.17 
Ed 6    > conferindo os arquivos e achando a ordem de Ciro,   
              o rei Dario I: - ordena que os inimigos se apartem dali Ed 6.6  
                                      - Concede recursos para que se termine a obra Ed 6.8  
                                      - Supre os animais para os sacrifícios Ed 6.9 

- Já dá a sentença aos que tentarem impedi-los Ed 6.11  

- Coloca os opositores sob o juízo de Deus Ed 6.12 (PUXA!) 

- O inimigo está paralisado sob a autoridade do rei   Ed 6.13  

520aC SIT A Palavra de Deus, sendo divulgada, o povo volta à obra Ed 6.14 

Hist:     2 anos depois: em 04. 09, mais mensagens de # Zacarias: Zc 7 a 14  

516aC. Em 4 anos a obra termina: o Templo é consagrado Ed 6.15 (6o ano de Dario I)  

  A Páscoa é celebrada após a purificação dos sacerdotes, Ed 6. 19-20   fim Esdras  

11 - TÁTICAS DO INIMIGO EM NEEMIAS (MUROS) 

Esp. Reação dos inimigos: grande desagrado, zombam, intimidam Ne 2.10, 19 

       Lid -Não vem apregoando suas intenções 2.11-16 

-Sozinho, vai 1o ver o estado das coisas. Evidencia a situação 2.17 

-O motivo da ação proposta = motivação. Testemunha do Senhor, 

-Propõem irem juntos. 2.18   Coloca-se sob a autoridade de Deus, 2.20 

-Sendo eles apenas servos. Rejeita com firmeza a intromissão inimiga 

-Isto posto, imediatamente começam a edificar. 3.1  

-Consagram ao Senhor as etapas vencidas  

Grifar “ao seu lado” 3. 2,4, 5,7-10, 12, 14-15, 17-18, 20-25, 27-32 
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Obs: Dá para perceber (?) a importância e a necessidade do trabalho conjunto, unânime  
 
 Neemias  4  e   6   Mais detalhes,  Neemias  3  

Lid   há opositores internos: 
          sempre há:   1- os que se recusam a colaborar   3.5   

     2- os que participam em família: “ele e suas filhas” 3.12  
          # há os que não se entrosam, ficam na deles mas colaboram 

     3- os que não podem se afastar de suas casas 3. 23, 28, 30  
              # mas também colaboram  

Ne 4 Esp.: avanço da obra do Senhor sempre provoca a ira do inimigo   4.1    

Tática 1 Escarnecer ante os outros, “destruir” = vai cair 4.2-3 

Neemias ora e continua a obra 4.4-6 (ainda animados)  
Tática 2   muita ira, fazem alianças, propõem desviar o intento 4.8-9 

Neemias ora e vigia / 1o efeito negativo= desânimo 4.10 

Tática 3   Ataque sorrateiro 4.11, dez vezes avisados 4.12 

O inimigo, desmascarado pelo Senhor, aquieta-se 4.15 a  

Neemias:  vigilância + trabalho em família e prontidão para a luta,  

����“não temas” 4. 13-14, 15c , 16-23 

- Animados pela ação de Deus, voltam ao trabalho 4. 15 

- Organizados, sabem que a vitória vem do Senhor 4. 20 

Ne 5 Problema social, 5.14, pode não ser não do tempo da construção; será visto com cap 13  

Ne 6                  Tática 4    associar-se para prejudicar, tirar da obra 6.1-2 

Neemias:    _ “Estou ocupado, não tenho tempo” 6.3 

Tática 5    Insistência Respondida com persistência 6.4 

Tática 6    Insistência afrontosa e difamatória para intimidar 6.5-7 

Neemias manda dizer (não vai) expõem os fatos mentirosos 6. 8 

                         Tática 7    todos = ação conjunta, procuram atemorizar 6.9 
                                          Semeiam palavras negativas sobre o trabalho 

Neemias clama a Deus 6.9c 

    Tática 8 Ataque pessoal de gente próxima, com “boa intenção” 6.10 

Neemias   vê o princípio mais amplo, espiritual, que envolve o ataque 6.11-14 

Conclusão: 
Discernimento espiritual + consciência de si + oração+ obra concluída em tempo recorde  

Resultado: Atemorizado, o inimigo reconhece a mão do Senhor 6.16 
                  mas não se dá por vencido, tenta novas estratégias:  

Tática 9     fofocas e bajulação, 6. 17-19 

                          Tática 10   casamento misto   13. 4 e 28  

Liderar não é mandar; é levar a obra avante através de todos os ataques, ATÉ O FIM. –x- 
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12 - COMO VENCER O MAL?    
O objetivo de cada batalha é ser vencedor: como vencer o mal? 
 
Atitude vitoriosa: transcrito de vídeo recebido por E-mail de Ed. Fiel: Preletor: John Piper. 
    Ele mostra onde reside o mal, em nós, e como vencer o mal que nos rodeia. 
‘Quem crê em mim, como diz a Escritura ... do seu interior correrão rios de água viva.' João 7.38 
# o problema é que as pessoas crêem em Jesus de qualquer jeito, do seu jeito ou, pior, no que 
os outros dizem dEle. Precisa crer em Jesus como diz a Escritura ... por isso precisa ler a Bíblia, 
O fundamento da nossa fé é a Palavra. Mas... (não é de hoje) 'o meu povo fez duas maldades: 
                        (1) a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e  
                        (2) cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas’ Jr 2.13 

O mal em nós consiste em ... (transcrevo) na preferência suicida por poços vazios em detrimento 

do rio de deleite fluindo do céu _ John Piper  

( #) O início do mal é deixar o Senhor e voltar- se para outras coisas: escolher para si, o que lhe 

convém em vez de escolher o que o Senhor diz ... ‘os que vivem (por terem aceitados Jesus) 

não vivam mais para si, mas (sim) para Aquele que por eles morreu e ressuscitou’ 2 Co 5.15  

> PARA QUE - ou quem ... você tem vivido? (Não é mera pergunta retórica: é para você se deter 

diante do Senhor para que Ele mesmo lhe mostre ...Bom modo de se ver é anotar o que fala e o 

que faz:  suas atividades e o tempo gasto nelas 

De volta ao Piper:  

Batalha contra o mal não é ficar repetindo constantemente: Sai... Fora.... Xô.... Não há poder 

nisso O poder da carne e do diabo se levantam constantemente contra você e você pensa que 

exercer sua determinação fará de você um vencedor? NÃO VAI! Apenas uma coisa lhe dá 

vitória: a sua fé em Jesus (1João 5.4) Sendo que fé é estar satisfeito e confiante com tudo o que 

Deus é para nós em Jesus ( # ) convém decorar 1Co 1.30  

     Jesus  1- feito por Deus  2- para nós  3- sabedoria, justiça, santificação e redenção 

Nessa tecla é que você precisa bater cada manhã...para que os males que tentam agarrá-lo 

percam suas presas: é dizer ao mal:- Eu vi Jesus nesta manhã, portanto ( seja o que for),,, 

 você  não pode me pegar... > luxúria, você não pode me pegar  

                                                  avareza, você não pode me pegar  

                                                  amargura, você não pode me pegar  

                                                  temor dos homens, você não pode me pegar  

A batalha contra o mal é totalmente transformada pelo prazer que o salvo encontra em Deus' 

John Piper (#) Agora entendo melhor: ‘a alegria do SENHOR é a vossa força’   Ne 8.10 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> Precisa se firmar e se alegrar na Palavra, como diz a Escritura: 

 ‘sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 João 2.14 > 5.4 -5 

‘todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé 

             Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?  

‘Eles o venceram  ao acusador  1-pelo sangue do Cordeiro,  2 -pela palavra do testemunho  

                                                      3- não amaram a própria vida, até à morte ‘    Ap 12.11 

1- PELO SANGUE DO CORDEIRO:  

    1.1  que nos remiu, Rm 3.25 ao qual Deus propôs como [propiciação], pela fé, no seu sangue,           

           para demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos       
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           outrora cometidos;  

   1.2   que nos ' purifica de todo pecado' SE andarmos na luz, como Ele na luz está 1Jo 1.7  

          Obs.: andar na luz é falar para Deus, momento a momento, a verdade que há em nosso  

          íntimo. Confessar pecado é admitir que agiu fora do padrão de Deus expresso em Sua  

          Palavra, 1 Jo 1.9  

  1.3  'quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo  

          imaculado a Deus, [purificará] das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao  

          Deus vivo?'  Hb 9.14 (#) Aqui, uns pontos importantes mostram mais facetas onde o  

          sangue de Jesus atua: obras mortas são obras feitas separadas de Deus e que podem ser  

          nossas mesmo, ou as muitas que os outros lançam sobre nós que nos ferem e maculam  

          nossa consciência: dessas obras também o sangue de Jesus nos purifica _quando  

          levadas a Ele. Interessante é ser condição que nos torna aptos ao serviço do Senhor,  

          como o sacerdote deveria lavar pés e mãos antes do serviço no Tabernáculo, Ex  

2-    PELA PALAVRA DO SEU TESTEMUNHO: 

       2.1   pela Palavra (lida) crida e declarada com fé, em atitude de louvor e adoração a Deus  

       2.2   pela palavra de seu testemunho: quando você fala de Jesus para alguém _ ou... 

       2.3  a Palavra é o Gabarito pelo qual o cristão age sendo luz em sua área de influência 

3-   NÃO AMARAM AS SUAS VIDAS ATÉ À MORTE ‘ Ap 12.11 e Lc 9.23  
       3.1 por aceitarem tomar sua cruz cada dia, onde o EU morre 
       3.2   por serem fiéis a Jesus até o fim de suas vidas na Terra  
       3.3   alguns também foram mortos pelo testemunho de Jesus 
            (lembrem de orar pela igreja perseguida ainda hoje, em certos países) -x- fim  
 

13 - QUEM VAI À LUTA ? 
Batalha é para os 'crescidinhos' que foram treinados _ assunto de Efésios  

Efésios mostra o que significa, nas regiões celestiais, o ser cristão.  A armadura, dentro um 
contexto de crescimento espiritual, é para os que alcançaram a ‘maioridade’. 
              Os exércitos dos países convocam os rapazes só quando completam 18 anos.  

  Efésios mostra fatos espirituais e sua consequência na prática do andar com Deus 

cap 1     Começa com o ‘nascimento’... abençoados, selados... Ef 1.3, 13  
cap 2     Mostra como éramos antes  Ef 2.3   
              e, pela graça, o que Deus tem para nós, Ef 2.8-10  
             Faz maravilhosa descrição da obra de redenção, Ef 2.11-18  

E nós com isso?  somos concidadãos: há um reino uma Constituição, direitos e deveres  
                            somos da família: há intimidade, aconchego, aceitação, disciplina Ef 2.19  
Importa   que passamos a fazer parte... somos um tijolinho do edifício, Ef 2.20-21 
                            -  temos nosso lugar, bem ajustados, há crescimento do ‘edifício’:  
                            -  a finalidade é sermos morada de Deus, em Espírito  

       Era um conceito absolutamente revolucionário, na época - e ainda é...  
       mas hoje, nem se fala mais nisso:  parece que ninguém sabe desses fatos 

cap 3    Por isso, Paulo fala da inclusão dos gentios,  Ef 3.6  
               e o que dá sentido à vida da Igreja,  Ef 3.10 : 
               o testemunhar da multiforme  sabedoria de Deus às regiões celestiais. 
              ☺ anjos e demônios estão de olho na Igreja : e o que estão vendo ??? 
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Daí ser importante e necessário sermos ‘corroborados com poder no homem interior’ Ef 3.16  
             - pelo que, Paulo ora de joelhos, Ef 3.14-21   ☺  não é brincadeira... 

              Por causa de todos esses fatos espirituais, a consequência prática é  

cap 4   que andeis  ( mostra o lado positivo) de modo digno da vocação ... Ef 4.1 
             Como é esse andar digno ? Paulo o descreve:  Ef 4.2-6 ☺ convém lembrar que nem  
             judeus nem gentios tinham a mínima idéia do que estava acontecendo, nem as  
             implicações sociais, culturais que adviriam dessa mudança de mentalidade e  
             comportamento que veio a ser o cristianismo. Mas, não ficam todos ‘formatados’ de um  
             só jeito, ‘programados’ como robôs: cada um é um, há diferentes ‘tamanhos’, Ef 4.7 
  
             Diversidade de dons conferida para servir, para edificação do corpo, Ef 4.8-12  
             E o objetivo é que todos cresçam juntos: quem serve e quem é servido, Ef 4.13-14  

 
 A dica:  seguindo a Verdade em amor ... Ef 4.15 ☺ cada um segue, todo o corpo cresce 
  ‘Corpo bem ajustado, unido, segundo a justa operação de cada parte: edifica-se em amor 

(Ouvi: a plenitude do Espírito é corporativa, daí a importância de se manter a unidade e 
unanimidade no Espírito pelo vínculo da paz: mas, hoje em dia, quem se importa???)  

Ef 4.17 repete, enfatizando o lado negativo: não andeis mais... como os gentios, Ef 4.17-20 

Não acontece imediatamente, é um processo: como fostes ensinados (discipulados!) Ef 4.21                   
             - vos despojeis, Ef 4.22... vos renoveis,.23 ... vos revistais,.24...    
☺ Precisa haver a intenção, a decisão, e a ação _ e Deus faz a obra > Fp 1.6 e 2.13  

Segue gabaritos de atitudes práticas, Ef 4.25- 5.1  

            > cuida de não entristecer o Espírito...Ef 4.30-32  

cap 5   reforça a idéia : andai em amor... Ef 5.2   Amor é série de atitudes cf 1Co 13.4-7 

           > enchei-vos (no presente contínuo: sendo renovadamente cheio do Espírito, Ef 5.18-21  

             COMO?    Falando...louvando... dando graças... e _ se sujeitando ... 

☺ Sujeitando-vos ...é ato contínuo que a pessoa decide por si mesma, não é obrigada 

- Não é ser ‘capacho’, não é se anular..., mas também é não querer dobrar o outro a seu bel 
prazer: é, sim, aceitar o outro como o outro é, sem ser conivente com o erro:  
                               > como Jesus soube fazer muito bem ... 

A continuação prática   desse ‘sujeitai-vos’ ... é cada um tomar seu devido lugar 
                         na família: esposa, Ef 5.22 _ marido, 5.25   filhos, 6.1 e pais, 6.4  
                         e na sociedade, servos (empregados) Ef 6.6.5 e patrões, 6.9  

E aí, tendo havido a progressão: selados> corroborados> não entristecer> enchei-vos  

Chega-se ao ponto de ‘ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder’ Ef 6.10 

* Por que? É necessário proteção extra devido batalha nas regiões celestiais, Ef 6.11,12,13  

*Há ciladas do diabo, às quais precisamos resistir, ficando firmes na fé, na Palavra Tg 4.7-10 

O diabo dia e noite vê os podres dos cristãos: aproveita as brechas, e os acusa a Deus Ap 12.10 

Como medida de proteção: Toma (você decide e age) toda (não apenas umas peças) 
                                                a armadura de Deus (veremos os detalhes amanhã...) fim  
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14 - ARMADURA DE DEUS  

Examinando cada parte da ARMADURA DE DEUS  

Cingindo com a verdade: da Palavra e sobre si mesmo, Jo 3.19-21, Sl 51.6 e 1 Jo1.7  

A couraça da justiça (não nossa) mas justificados pelo sangue de Jesus, Ap 12.10-11 

Calçados os pés... protegendo nosso ‘andar’ para podermos falar de Jesus  

Escudo da fé... ’apaga’ os dardos inflamados do maligno:  
                          > tudo o que fazem a nós e que nos deixa ‘queimados’ 2Co 2.10-11 
 
Capacete da salvação... protege nossos pensamentos, 2Co 10.5 Fp 4.6 e 8  
 
Espada do Espírito... ‘está escrito...’ Mt 4 _ maneja bem... 2Tm 2.15 (requer treino)  
 
Orando todo o tempo, no Espírito: contato constante com a base para receber instruções  

MAIS DETALHES SOBRE A ARMADURA  

Falar de armadura só tem sentido aos que vão para a guerra, o que implica em estar 

 1 - crescido o suficiente e 2-  ter sido treinado e   3- saber o potencial de suas armas. 

Há países onde crianças de nove anos recebem metralhadoras automáticas: atiram a esmo 
para se defenderem e recebem de volta rajada de tiros sem estarem devidamente equipadas e 
treinadas para se protegerem: por sorte, podem matar uns inimigos_ o mais provável é que 
morram logo.  

Antes de se falar em armadura, precisa explicar o contexto espiritual de ser cristão  
                    - que é toda a progressão apresentada na carta aos Efésios 

Então, sim, o cristão está preparado para ser engajado nas fileiras da Batalha Espiritual tendo 
possibilidade de ser vencedor, para a glória de Deus  

TALVEZ SEJA ESSE O MOTIVO DE TANTOS CRISTÃOS ABATIDOS postos fora de combate;       
              - falta de crescimento: franzinos, não receberam o leite racional do discipulado  
              - falta de maturidade: faltou comunhão para se entrosarem no corpo de Cristo 
              - falta de serem treinados por pessoas experientes, Hb 5.12  

Ninguém é louco de comprar uma briga e ir à guerra sozinho, sem treino, sem estratégia, sem 
respaldo, sem ninguém que lhe dê cobertura, mas _ é o que tem acontecido a muitos cristãos, 
hoje em dia. É de se admirar tantos cristãos feridos, inutilizados e postos fora de combate?     
                                                  Para se pensar e orar... 

Bem, o melhor é ver mais de perto a armadura em si  

> Havendo a progressão: selados > corroborados > não entristecer > enchei-vos  

Chega-se ao ponto de ‘ser fortalecido no senhor e na força do seu poder’ 6.10 

* Por que? Há necessidade de proteção devido batalha nas regiões celestiais, 6.12  

*Há ciladas do diabo, às quais precisamos resistir, permanecendo firmes, 6.11,13 Tg 4.7-10 

O diabo dia e noite vê ‘os podres’ dos cristãos: aproveita as brechas, e os acusa a Deus  

Deus ensina a nos protegermos: 

Toma (você decide e age) toda (não apenas umas peças)  
 a armadura de Deus: o que Deus proveu para nossa proteção 

1- CINGINDO ...era puxar a veste de trás para a frente e fixar no cinto: liberava as pernas para  
                            servir, correr, etc.    > remete à prontidão para agir.       
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    COM A VERDADE: da Palavra e a verdade sobre si mesmo,  
                                  anda na luz: Jo 3.19-21, Sl 51.6 e 1 Jo1.7  
                                   ☺ é o que segura tudo nos devidos lugares  

2- A COURAÇA DA JUSTIÇA (não nossa)  
                                 - não tendo justiça própria senão a que é pela fé Fp 3.9  

    ‘Que tens que não tenhas recebido? 1Co 4.7 Onde a jactância? Rm 3.27 1Co 5.6 Tg 4.16  
    ☺ note a sutileza que anula a COURAÇA... dá armadura e nos torna vulneráveis: 
                               justiça própria, jactância, auto suficiência  
                               mas, falando a verdade a nosso respeito,  
                               ‘o sangue de Jesus purifica de toda injustiça’ 1 João 1.7, 9  
                              ‘ justificados pela fé no sangue de Jesus, Rm 5.9 >  Ap 12.10-11 

3 - CALÇADOS OS PÉS... protegendo nosso ‘andar’ para podermos falar de Jesus  
       ‘sem escândalo algum, para que nosso ministério não seja censurado ‘2Co 6.3  
                           Fala de atitudes que refletem Jesus ao mundo  
       Ex: como dar um folheto depois de ter sido uma ‘chata de galocha’ com a vendedora?  

4-  ESCUDO DA FÉ...  ’apaga’ o que fazem a nós e que nos deixa ‘queimados’ 2Co 2.10-11 
     ☺ nas guerras da Antiguidade, dardos_ eram como uns cabos de vassoura com ponta de 
ferro bem afiada onde punham tochas acesas. Estes dardos inflamados, lançados contra as 
portas de madeira das cidades, deixavam pontos queimados onde a madeira ficava fraca       
Ao bater troncos de árvores contra a madeira das portas enfraquecidas pelo fogo dos dardos 
inflamados lançados contra ela, podiam invadir a cidade com certa facilidade  

Perguntei: Como um cristão pode dar lugar ao diabo? Aquele homem de Deus respondeu:          
   Não podendo nos tocar, o diabo usa pessoas e circunstâncias que nos deixam ‘queimados’ e 
para fazer nos fazer agir na carne, dando a brecha necessária para nos atacar ( autoridade legal 
como fez com Jó cap 1 e 2 ) Ex: Pedro, depois de revelação de Deus, emprestou sua boca ao 
diabo, com a melhor das intenções e foi repreendido por Jesus que, ‘ voltando-se, disse a Pedro: 
Para trás de mim, Satanás, que me serves de [escândalo]; porque não estás pensando nas 
coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens’  Mt 16.23.  

Em resumo, é não ’ esquentar ‘ por nada, perdoar todas as ofensas! Só no poder do Espírito! 

Perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva _ a melhor definição que ouvi ... 

Haja fé: para agir como Sara e Davi: Julgue o Senhor entre mim e ti Gn 16 e 1 Sm 24.15 
         fé na soberania de Deus (João 19.10) fé na justiça de Deus, Salmo 10.13-14  
          - para não tomar a si a atribuição de Deus, Tg 4.11-2 e 5.9   
          - para confiar que Ele tudo vê Hb 4.12-13 e nada ficará impune   
          - para dizer como Jesus: perdoa-os porque não sabem o que fazem (mal a si mesmos) 

5-  CAPACETE   DA SALVAÇÃO... protege  nossos pensamentos, 2Co 10.5,  Fp 4.6 e 8  
       2Co 10.4 -5  as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para   
       demolição de fortalezas; 5 derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o  
        conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo’  
       Fp 4.6 Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos  
       conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças;.7 e a paz de Deus,  
       que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos  
        em Cristo Jesus... Fp 4.8 > tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa  
        fama, se há alguma virtude , e se há algum louvor, nisso pensai’  
 
6-  ESPADA DO ESPÍRITO...   
      Na tentação, no deserto, Jesus espaventou o diabo, citando a Palavra: ‘está escrito...’ Mt 4          
       > ‘Procura apresentar-te diante de Deus [aprovado], como obreiro que não tem de que se  
       envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade’   2Tm 2.15 > requer treino.   
 
7-  ORANDO TODO O TEMPO, NO ESPÍRITO:  > ‘orai sem cessar’ 1 Ts 5.17 
       mantendo constante contato com a base para receber instruções, Ef 6.18 ☺  

Insensatez é ir à luta de peito aberto, tocando fanfarras, sem ter a mínima noção de onde e com 
quem está se metendo... Para ser vencedor é preciso (1) treino (2) estar engajado em um 
exército (ter companheiros de luta) - (3) ter cobertura espiritual de líderes, como Moisés no 



22 

 

monte, ficava com as mão levantadas e Josué prevalecia (Êxodo 17) e  (4) estar em constante 
contato com o comando maior:  unidade no Espírito  #  FIM   

15 - LUTANDO JUNTOS  

Não se vai à luta sozinho_ série ICHTUS para líderes  

 “Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam 
largávamos as nossas vestes; cada um se deitava com as armas à sua direita. ” (Neemias 4:23) 

Relembrando: Uma conspiração dos inimigos de Neemias foi descoberta. Eles ameaçavam 
atacar a cidade e impedir a continuidade da obra. Neemias coordenou o esforço concentrado 
para continuar a obra e ainda manter os trabalhadores armados e prontos para reagir em caso 
de ataque.  
Até aqui vemos Neemias fazendo o que se espera que um líder faça, que é ficar atento ao 
ambiente e proteger a sua equipe das influências e ameaças externas.  
Mas, neste texto vemos Neemias e os que vieram da Babilônia para participarem do projeto 
(Todos os líderes) igualmente comprometidos com a proteção dos trabalhadores da obra.  

Quando se lê a história de Neemias pode parecer óbvio que ele participe do esforço de 
proteção, afinal o projeto é dele e ele está no comando. No entanto, nem sempre é assim que 
acontece. Já participei de projetos onde, no momento mais tenso e difícil, o líder distribuiu 
responsabilidades e, em seguida, saiu de férias. Já vi equipes reclamando da distância segura 
que seus chefes mantinham “dos problemas” do dia a dia do projeto, mas sempre estavam 
presentes quando tinham de mostrar os resultados para os superiores.  
Liderança traz privilégios? Sim, com certeza. Mas a liderança traz como responsabilidade mais 
básica a exigência de que o líder deve permanecer junto aos liderados durante toda a execução 
do projeto e que participe de todos os seus aspectos, tanto dos positivos como dos negativos.  
O líder que se exime de participar com a equipe dos momentos mais difíceis está, na verdade, 
cometendo o erro grave de desvalorizar a sua liderança aos olhos dos liderados, que o vêem 
como fraco e despreparado na melhor das hipóteses, ou aproveitador, na pior delas.  
Ao realizar esta ação tão óbvia o líder inspira a equipe a lutar com ele, aumenta-lhe confiança, 
fortalece os vínculos. Vencem com mais facilidade as dificuldades e terminam como uma equipe 
mais forte e entrosada.  
“Senhor, dá-me a coragem necessária para vencer os problemas que a minha equipe enfrenta 
na execução do projeto que nos confiaste. ” Vinicios Torres 

Deixe o seu comentário no site: 
ttp://www.ichtus.com.br/dev/2014/06/06/liderando-com-o-coracao-lutando-juntos  fim  

 

16 - INVOCO O NOME DO SENHOR: YHVH (1) 

Invoco nome do Senhor (YHVH) ...fico livre dos meus inimigos' Sl 18 

Nomes do SENHOR uma pequena série de artigos que faz vislumbrar a grandeza de nosso 
Deus, além de ser poderoso recurso nas regiões celestiais.  

Em Gênesis, Deus Se revela a uma família: Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas. 
Em Êxodo, lemos que Deus Se apresenta ao povo: ‘para que eles creiam que te apareceu o 
Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó' Êx 4.5 
         Note que era o Deus dos patriarcas, não o Deus deles: o povo de Israel  

Mas a Moisés, Deus Se revela de modo mais íntimo e lhe diz o Seu nome pessoal: Eu sou... 
‘Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de 
vossos pais me enviou a vós; e eles me perguntarem: Qual é o seu [nome]? Que lhes direi? 
Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu 
sou (YHVH) me enviou a vós’ (Êx 3.13 -14) Obs.: no hebraico não tem vogal. Em português, 
para se referir ao nome de Deus: 'EU SOU ' usa-se Javé ou Jeová Em outras culturas, nos 
Estados Unidos, por exemplo, costuma-se chamar pelo sobrenome. Chamar pelo primeiro nome, 
é sinal de intimidade e, socialmente, só pode ser usado se a pessoa assim o permitir   
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Revelando Seu nome: YHVH = JEOVÁ, Deus nos chama a um relacionamento de intimidade 
com Ele Vamos conhecer os nomes de Deus buscando conhecê-lO intimamente, 
louvá-lO de modo adequado e também ficamos sabendo tratar-se de poderoso recurso em 
Batalha Espiritual:  
  >    Invoco o nome do Senhor, digno de louvor, e fico livre dos meus inimigo' Sl 18.3 

Jesus personificou as atribuições do nome de Jeová (YHVH) no Velho Testamento 

1- Jeová- Jireh = O Senhor que provê Gn 22.8-14 _ 
     Deus nos proveu Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo “ Jo 1.29, ‘  
                  - como não nos dará junto com ele (Jesus) todas as coisas? Rm 8.32 

2- JEOVA´ (YHVH) Eu sou o que sou.… o Eterno Eu sou, Ex 3.14   

          # essa forma verbal era exclusiva para se referir a Deus por isso, os judeus 
estremeciam e ficavam furiosos quando Jesus se apresentava como EU SOU. 

    > ver evang de João 

3- Jeová- Rafa = o Senhor que me sara, Ex 15. 26 e Is 53.5  
     Jesus, ‘levou sobre Si nossas dores... pelas Suas pisaduras fomos sarados  

4- Jeová- Nissi = o Senhor minha bandeira, Ex 17.15 Is 59.19 corr  
   ‘vindo o inimigo como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira’  
    Jesus, á destra do Pai, vivendo para interceder por nós’ Hb 7.25  
                 “sempre nos conduz em triunfo”, 2Co 2.14  

5- Jeová -Mekadeshem= O Senhor que santifica (Lv 20:8) 
                  Deus Santo que me santifica pela Palavra   
    Jesus feito por Deus para mim sabedoria, justiça, santificação, redenção  
    Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade’ João 17  
     ‘ o nome pelo qual Se chama é a Palavra de Deus’ Ap 19 

6-  Jeová- Shalom = o Senhor, minha paz _ Jz 6.24  
     Jesus disse: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou” Jo 14.27   
                 Jesus “é a nossa paz” Ef 2.14 

7 - Jeová-Sabaóti = o Senhor do Exércitos, 1 Sm 1.3 e Mt 28.18  
                                  o Rei da glória, Sl 24       
      Jesus disse: “toda autoridade Me foi dada no céu e na terra”  

8-   Jeová – Raah = Jesus, o bom Pastor, Sl 23 > João 10.10 
      cuida das ovelhas, dá-lhes tudo o que precisam: proteção,  
      aconchego, alimento, cura, direção, amor  

9-   Jeová- Tsidkenu = minha justiça    Jr 23.6   e 33.16  
      “...cobriu-me com o manto de justiça” Is 61.10   
      Jesus: da parte de Deus: ‘se nos tornou...justiça” 1 Co 1.30 

10- Jeová El Gmolan. O Deus que recompensa. (Jr 51:56) > Is 40.10  
                    > Jesus recompensa ao vencedor, igrejas do Ap 2 e 3  
      do Messias é dito: ‘ eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele’ 
  
11- Jeová Nakeo O Deus que destrói completamente o mal. (Ez 7:9)  
      Jesus, na cruz, pelo sangue derramado, proveu completo expurgo do mal 
                       ‘lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro ‘ Ap 7.14 
                       ‘o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1João 1.7      

12-  Jeová- Shammá = o Senhor está ali, Ez 48.35   
       Jesus, “Emanuel, Deus conosco” Mt 1.23, João 1.14  

Obs: não temos a intenção de esgotar o assunto. Listamos os nomes YHVH que, de modo mais 
significativo foram personificados em Jesus: o Verbo de se fez carne e habitou entre nós e vimos 
a Sua glória...como a do unigênito do Pai   
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                      ‘onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estou eu no meio deles  
Jesus disse: - IDE...eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos  

Quem é Jesus para você? Jesus é a expressa imagem do Ser de Deus Hb 1.1-3 

Por isso Ele veio: para ser tudo o que precisamos, mas é preciso você recebê-lO # fim  

17 - NOMES DE DEUS (2) 

INVOCO NOME DO SENHOR...fico livre dos meus inimigos' Sl 18.3 

Outros nomes de Deus  

1-  ELOHIM_ No princípio criou Deus (Elohim) os céus e a terra. ’ Gn 1.1 
                     Jesus: ‘ no princípio era o verbo, estava com Deus era Deus, João 1.1-3 
Elohim é o nome mais geral da deidade; distingue Deus somente na plenitude de Seu poder, 
sem qualquer alusão à Sua personalidade ou às Suas qualidades morais – a qualquer relação 
que Ele mantém com os homens – quer quanto aos benefícios que Ele confere, quer quanto aos 
Seus requisitos. > U.L.B. 

2-  El Elyon = O Deus Altíssimo ♦ Possuidor de todas as coisas♦ 
                        ocorre pela 1ª. vez em Gn 14.18-24 Gn 14.18 Ora, Melquisedeque, rei de Salém,  
                        trouxe pão e vinho; pois era sacerdote do Deus [Altíssimo]; 
Deus é descrito como o ‘Altíssimo’, aquele que é elevado acima de toda criação ou que reina 
absoluto sobre a criação (Dt 32.8; Sl 9.2-8ss; 27; 47.2ss; 57.1ss) ”. Heber Campos 
                       Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Sl 110.4> Hb 7.17  

3-   El Roi = O Deus que vê: Gênesis 16:13 E ela chamou, o nome do Senhor, que com ela 
falava, El-Rói; pois disse: Não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? 
              Teofania: o Anjo do Senhor aparece a uma escrava fugida de sua senhora 
                              Jesus, a expressa imagem do ser de Deus/ da Sua pessoa, Hb 1. 3  

4-  El Olan Textos (Gn 21.33 e♦= O Deus Eterno ⁄ Is 40.28) Gn 21.33 Abraão plantou uma 
tamargueira em Beer-Seba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno ‘ “Esse nome indica 
a imutabilidade e a constância de Deus, e também está ligado à noção de sua inexauribilidade. 
Ele indica ainda que as consequências de sua eternidade são substanciais: ele sempre foi o que 
sempre será; nada é escondido de suas vistas”. Heber Campos 
                         ‘Jesus, o que era, que é e que há de vir, o Todo Poderoso ‘ Ap 1.8 

 
5-   El Shaddai. =: Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1-22. ( 1ª vez) Quando Abrão tinha 
noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda 
em minha [presença], e sê perfeito’ quando Deus estabelece o pacto com Abrão.♦ ‘  
É mais usado no período patriarcal (Gn 28.3; 43.14; 48.3). Portanto, o nome El-Shaddai possui 
uma importância pactual: antes o  sangue da circuncisão,  hoje: no sangue de Jesus  
                                         Isaque, a promessa cumprida > Jesus , o Filho prometido em Gn 3.15 
                                                                                          ‘sim e amém às promessas de Deus’ 
                                                                                                          2Co 1.20                
Deus é Todo-Poderoso e cheio de majestade que se relaciona com seu povo em termos de 
promessa que cumpre fielmente. O nome El-Shaddai aponta para o poder que ele tem de 
cumprir tudo o que promete”. Heber Campos 

6-   Adon-naí -VT   Soberano Senhor; Adonai YHVH =soberano Senhor Jeová, Gn 15,2,8 
                                ‘foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver,  
                               para ser Senhor ( Kyriós, NT)  tanto de mortos como de vivos. Rm 14.9 
                               > ‘toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Mt 28.18 
                               > nome acima de todo nome ...Ef 1.19 
                             > Jesus Cristo é Senhor para glória de Deus Pai, Fp 2.11 
7-   El Tsadik   Deus JUSTO, Isaías 45.21 seguido de Salvador remete à cruz, Is 53.4-6 
 
LIÇÕES QUE ESTES NOMES NOS ENSINAM (extr rev Ubiracy Lucas Barbosa) 
Porque Deus é eterno (El Olam), podemos descansar no seu cuidado por nós em contraposição 
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à transitoriedade das coisas desta vida. Porque Deus é o Altíssimo (El Elyon), sabemos que 
ele é o possuidor dos céus e da terra. Devemos dar graças mesmo diante da escassez.  
Porque Deus é Todo-Poderoso (El Shaddai), ele se revela pactualmente com seu povo.           
                          Podemos confiar nas suas promessas> Jr 1.12   Fim  

18 - PERDÃO: ARMA ESPIRITUAL  

Não perdoar dá brecha ao inimigo; saiba mais. > perdão Resumo o que recebi de ICHTUS  

Abu Bakr al-Baghdadi dirige uma organização que matou mais de 3.000 pessoas no ano 
passado. O estado islâmico tem feito atrocidades indizíveis sob a liderança de al-Baghdadi. 
Kayla    Mueller trabalhava na ajuda humanitária e foi capturada em agosto de 2013, quando 
saía de um hospital na Síria. Ela ficou em poder do Estado Islâmico por 18 meses e foi morta no 
início deste ano tendo sido sistematicamente abusada por al-Baghdadi . Qual o efeito no 
emocional dos pais desta moça e nos familiares de tantas outras em poder desses criminosos? 
O que causa a nós, que lemos tais notícias? Repulsa, revolta...ódio. A Bíblia diz para  
           perdoar os inimigos e orar pelos os que nos perseguem, Mateus 5:44 
Pense em pessoas que o prejudicaram ou que possam estar atormentando sua vida: a você 
compete perdoá-las.   COMO (?) conseguir perdoar ... Devocional de Craig Denison 
impressionou o autor com o título:  'Perdoe a pessoa, não suas ações.' 
                                                      > caminho filosófico que ele não tinha trilhado antes. ’  
Passo a copiar: Eu percebi que o perdão é uma construção relacional que requer um objeto 
apropriado à sua natureza. Em outras palavras, eu não posso perdoar uma cadeira, mesmo se 
eu quebrar meu tornozelo ao tropeçar nela. Da mesma forma, eu não posso perdoar uma 
palavra, mesmo que ela fira meus sentimentos. Eu não posso perdoar uma ação física, mesmo 
no caso dela quebrar meu nariz. Eu só posso perdoar a pessoa # que me agrediu   com 
palavras ou atos; eu achei essa visão extremamente útil. Deus não nos pede para perdoar 
pecados terríveis como aqueles perpetrados por Abu Bakr al-Baghdadi. Deus não perdoa 
pecados Deus, perdoa pecadores. Quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, ele 
perdoou os homens e não suas ações (Atos 7:60). Jesus fez o mesmo na cruz (Lucas 23:34).  
O perdão não significa que Abu Bakr al-Baghdadi não deve enfrentar a justiça por seus crimes 
horripilantes. Ele deve, sem dúvida. Isso significa que se deve entregar a vingança à justiça de 
Deus promulgada pelos homens e pelo julgamento divino (Romanos 12:19).  
       Podemos pedir a Deus que nos ajude a perdoar não os crimes, mas os criminosos.  
E nós podemos trabalhar para curar um mundo de criminosos. Antes de ser capturada, Kayla 
Mueller escreveu uma carta para sua família na qual ela disse: 'Algumas pessoas encontram 
Deus no amor, eu encontrei Deus no sofrimento. Eu sei, já há algum tempo, que o trabalho da 
minha vida é usar as minhas mãos como ferramentas para aliviar o sofrimento.'  
O perdão é uma ferramenta para aliviar o sofrimento. Como você vai usá-lo hoje? 

Obs do site: Perdão é o modo como cada um lida com seu próprio emocional  
                   -ante situações de injustiça e sofrimento infligido por seus algozes. 

Perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva, com ódio, indignação ante o errado. 

Perdoar é confiar na integridade e justiça de Deus que não deixará isso impune  
 
Não perdoar dá brecha ao diabo em nossas vidas: eu também perdoei... por causa de vós o 
fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós; pois não ignoramos 
as suas maquinações. 2 Co 2.10-11 (anotar em sua Bíblia) 

Em sua essência, traz uma blasfêmia: 
Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração: Tu não inquirirás? Sl 10.13 
   > Não perdoar ofende a Deus pois sua atitude do coração diz que Deus é omisso  
Não perdoar é colocar-se no lugar de Deus julgando, condenando e castigando o ofensor  
(e.… quem quis se colocar no lugar de Deus? Isaías 14.12-14 e Ezequiel 28.14)  

Deus é o Juiz_ a Deus compete julgar e dar o devido castigo, e infalivelmente o fará. 
Alguns salmos expressam alegria pelo castigo do ímpio por expressar a justiça de Deus. 
Ao ímpio diz Deus ... (Ler e marcar em sua Bíblia salmo 50.16-21) Eu te arguirei e, em sua 
ordem, tudo porei diante de seus olhos’ Cada momento de nossas vidas está sendo gravado e, 
um dia, veremos o vídeo tape de nossas vidas na presença de Deus.  
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No entanto, enquanto o emocional da pessoa estiver ferido, ou ela tiver uma perspectiva ‘vesga’ 
de Deus, essa pessoa não terá condições de perdoar. Então, basicamente, PERDOAR é lidar 
com o seu coração não acolhendo ressentimento nem rancor (ódio, desejo de vingança) por 
confiar no caráter de Deus que disse: ‘ Minha é a vingança, eu retribuirei.  
                            E outra vez: O Senhor julgará o seu povo. ‘ Hb 10.30                   # fim 18 

19 - JESUS DISSE: EU SOU  

         E os judeus ficavam furiosos: Saiba o porquê... 

Nomes de Deus: poderosa arma nas regiões celestiais  

YHVH, no hebraico, é forma verbal EU SOU ... que ficou exclusiva para expressar o nome 
próprio de Deus. Ao copiar essa forma verbal que representava o nome de Deus, os copistas 
trocavam de caneta por uma outra, com pena de ouro. POR ISSO, os judeus rangiam os 
dentes, furiosos, com a heresia quando Jesus Se atribuía tal forma verbal ao dizer EU SOU...  
             (Seria uma heresia mesmo, SE não fosse a mais pura verdade)  

EU SOU...  
1o EU SOU o Messias_4.25-26 Jesus Se apresenta a uma samaritana como o esperado 
Messias em resposta à indagação de um coração pecador, porém ansioso de oferecer a Deus 
verdadeira e devida adoração. Muitas vezes se vê nas Escrituras Deus indo ao encontro de 
pessoas “inadequadas” aos olhos dos legalistas, trazendo revelações preciosas pelo fato de 
buscarem a Deus; ex: etíope, Cornélio, carcereiro, confirmando o que diz Jr 33.3 _ “Clama a 
Mim,e...ensinar-te-ei coisas grande e firmes que não sabes” . Pelo orgulho de pensar que 
sabiam tudo sobre Deus, achando que conhecimento intelectual era o suficiente, perderam a 
habilidade de “afinar“ os ouvidos para ouvir Deus com o coração, cf Is 50.4 que faz referência ao 
Messias_ “desperta-Me os ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem”  

2o EU SOU o pão da vida _ Jõ 6.35 afirmações feita ao dar a aplicação espiritual do milagre da 
multiplicação dos pães. Jesus Se apresenta com a qualidade do próprio Deus que dera o maná 
no deserto. Deus que “tabernaculou” entre nós na pessoa de Jesus, o Único que realmente 
atende às necessidades materiais e anseios do coração daquele que vem a Ele...e crê “ nEle 
como Filho de Deus.  

3o EU SOU a luz do mundo _ 8.12 tal afirmação ressalta o fato de que o mundo jaz no maligno, 
na “jurisdição “do império das trevas, já muito bem colocado no cântico de Zacarias, o que 
mostra que era idéia comum ao povo naquela ocasião _ 1 Jõ 5.19, Cl 1.13, Lc 1. 78-79  

4o EU SOU a porta _ 10.9, alusão à única entrada do tabernáculo, figura bem conhecida dos 
judeus.  
 
5o EU SOU o Bom Pastor _ 10.11 alusão também conhecida dos judeus por causa do Salmo 23 
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas_ alusão à sua morte vicária  

6o EU SOU a ressurreição e a vida _ 11.25 fato demonstrado pela ressurreição de Lázaro _ João 
11.43-44 e, em ocasião bem próxima, por Sua própria ressurreição _ João cap 20  

7o EU SOU o Caminho, a Verdade e a Vida _ 14.6 enfática declaração contendo três 
enunciados fundamentais para quem quer se chegar a Deus _ o Caminho, único meio de 
acesso; a Verdade, pois chamara os fariseus de filhos do diabo, pai da mentira, portanto o 
sistema que apresentavam para se chegar a Deus era falso, pois perderam de vista a essência 
da Lei e haviam-na transformado em um monte de tradições e regras meramente humanas. A 
declaração _”Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” foi de grande impacto...  
a Vida _Jesus disse ”vim para que tenham vida e vida em abundância”, o oposto do “ladrão que 
vem só para roubar, matar e destruir” _ o diabo, ‘homicida desde o começo”_ Jo 10.10 e 8.44. 

8o EU SOU a videira verdadeira _ 15.1, ilustra o tipo de relacionamento que haveria entre Jesus 
e os cristãos após a vinda do Espírito Santo: essencial, íntimo e profundo que resultaria em 
fruto. Cristãos foram chamados e designados para dar fruto. Fala de qualidade de vida, fruto do 
Espírito_ Gl 5.22-23. Ao que dá fruto, poda. Rejeitamos e resistimos à idéia da poda. Dói! Mas 
é o único meio de dar mais e melhor fruto. É de se admirar que os nossos frutos estejam sendo 
tão mirrados e secos? O fruto é o critério para se determinar o tipo do obreiro e a procedência de 
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sinais e maravilhas (Mt 7.16) É preciso cuidado para não se tornar cristão “arvore de Natal” _ 
cujos brilhantes “frutos” surgem rapidamente, do nada, provocam deslumbramento e apreciação 
aos que os contemplam mas tem como base árvore sem raízes, fadada a fenecer pois sem vida 
em si mesma. “Frutos” incapazes de alimentar, incapazes de preservar a vida, incapazes de 
promover a vida pois não têm a semente da Vida_ Jesus** 

Jesus, como homem, venceu a carne, o mundo e o diabo, Mt 4  
Deus-Pai Lhe disse: Hb 1.13 
 ‘Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? ’ 
Ressurreto, nos céus, assentado à direita do Pai, é reconhecido como: 
  'Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu ... ' Ap 5.5 _ por isso a Ele foi dada...  

 ' toda a autoridade no céu e na Terra’ Mateus 28.18-20 

� Invoquemos o nome de Jesus, digno de louvor ... # fim 
 

20 - JESUS GLORIFICADO  

HOJE, GLORIFICADO, JESUS É A AUTORIDADE MÁXIMA DO UNIVERSO 
Considere os seguintes textos: 

Rm 14.9 foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a [viver], para ser Senhor tanto de 
mortos como de vivos (kyriós = Adonai no VT) 

Hb 1.3 sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a [purificação] dos 
pecados, assentou-se à direita da Majestade nas alturas ... 

Ef 1.21 ' muito [acima] de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que 
se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; 

Fp 2.8 e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz.2.9 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome 
que é sobre todo nome;.10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos 
céus, e na terra, e debaixo da terra.11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para 
glória de Deus Pai. 

Ressurreto, Jesus virá nas nuvens buscar Sua Noiva, a Igreja ,1 Ts 4.16 _ e At 1.11 diz: ‘  
‘ Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir’ 

No Armagedon, Jesus virá glorificado, acudir Israel, aniquilar o anticristo e julgar as nações que 
perseguiram a Israel > Zacarias 14.3-4, 8 > haverá mudança no relevo; v.12 ‘sua carne será 
consumida estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas órbitas, e suas línguas na boca’  

Ap 19.13 Estava vestido de um manto salpicado de sangue; e o nome pelo qual se chama é a 
Palavra de Deus …16 No manto, sobre a sua [coxa] tem escrito o nome: Rei dos reis e Senhor 
dos senhores.' Ap 19.16   #   

Incentivo você a ler as cartas marcando com giz de cera amarelo os versos que falam de 
Jesus. Dou só um ‘aperitivo’ 

Rm 14.9 para isto mesmo Cristo morreu e tornou a viver: para ser Senhor tanto de mortos como de vivos 

 

1Co 1.30 Cristo Jesus: para nós, feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 

 

2Co 1.20 quantas forem as promessas de Deus, em Jesus está o sim; portanto é por ele o amém... 

        5.15  e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,   

                                                                         - mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 

Gl 1.4  Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar / desarraigar do presente século mau,  

                                                                         - segundo a vontade de nosso Deus e Pai 
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Gl 2.20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora  

vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim 

Gl 3.13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito:  

                                                                          - Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro 

Gl 5.1  Estai firmes na  liberdade  com que Cristo nos libertou:  não torneis a meter-vos  sob jugo ... 

 

Ef 1.7 em Jesus temos redenção pelo seu sangue, redenção dos nossos delitos, cf riqueza da sua graça 

Ef 2.14 Porque ele é a nossa paz... Ef 2.16 e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, 

tendo por ela matado a inimizade;.17 e, vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que 

estavam perto;.18 porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 

Ef 4.8 Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens > Sl 68.18 .9 Ora, isto - ele subiu 

- que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra?.10 Aquele que desceu é também o 

mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas..11 E ele deu uns como 

apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres,.12 tendo 

em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; 

Ef 5.2  andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós 

                                                                                         - como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave 

Fp 2.5 Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus,.6 o qual, subsistindo em 

forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar 7 mas esvaziou-se a si 

mesmo, tomando  forma de servo, tornando-se semelhante aos homens;.8 e, achado na forma de homem, 

humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz..9 Pelo que também Deus o 

exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome;.10 para que ao nome de Jesus se dobre 

todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,11 e toda língua confesse que Jesus 

Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 

 

Cl 1.13 e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado; 

Cl 1.14 em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados; 

 

 

 

 


