
1 

 

ESTRATÉGIAS	PARA	A	VITÓRIA		
 
 

NOTA	INTRODUTÓRIA	
 
   Jesus disse: ‘13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o 
começo e o fim ( Apoc. 22.13) Interessante notar que, além da revelação em si,  Jesus  trouxe 
mias uma perspectiva geral: o plano de Deus para a Humanidade obedece a uma progressão que 
tem começo, meio e fim: No princípio... a cruz( mensagem central das Escrituras) que dividiu a 
História em Antes e depois de Cristo( no modo de contar o tempo, também) e  fim dos tempos. 
Em todas as  fases,  Jesus  é o que une a sequência  dos acontecimentos 
 
A narrativa bíblica evidencia essa progressão. Na disposição dos livros do ovo Testamento nota-
se o plano de Deus para uma vida cristão progressiva .( tem revista sobre o assunto)  
 Vários textos dão resumos da situação em vários aspectos: 
 Quem ouve a Minha palavra e crê naquele que em enviou tem a vida eterna e não entrará 
em condenação, mas passou da morte para a vida’ João 5.24 
 Tendo ouvido... o Evangelho de vossa salvação e tendo nele crido, fostes selado com o 
Espírito Santo’ Efésios...’ 1.13  
 Dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos 
céus a seu Filho, Jesus... que nos livra da ira vindoura’  1 Tess 1.9-10 
 Estes, entre tantos outros. Você ode começar a colecionar textos esse  sentido. 
. 
     Nascidos de Deus ,espera-se que cresçamos até à maturidade espiritual. Se vivemos em 
Espírito, é preciso aprender a andar na luz, a andar  no Espírito em vida cristã progressiva até 
estarmos aptos para nos integrarmos na batalha espiritual e sermos vencedores e vitoriosos em 
meio aos conflitos e vicissitudes da vida. É o plano de Deus para Seus filhos, que anunciamos. 

	
INTRODUZINDO	O	ASSUNTO	
 
As coisas não surgem do nada. Tudo observa um determinado ciclo até chegar 
ao resultado final, seja bom ,seja  ruim. Nas  Escrituras observamos como as 
coisas vão se sucedendo   e ao desfecho que levaram. Assim, podemos 
aprender com acertos e erros dos que vieram antes de nós. ‘tudo o que dantes 
foi escrito, para nosso ensino foi escrito’  Romanos 15.4  

Cap		01			COMO	TUDO	COMEÇOU...	
	
• Tudo começou quando um querubim resolveu querer tomar o lugar de Deus, 

e foi banido de Sua presença, Is 14.14, Ez 28.14-17 Gn 1.2 
Levando consigo anjos, seus asseclas, 2Pe 2.4, Mt 25.41  
“Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no 
inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o 
juízo” / “fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” 

  
• Então, agora havia dois querendo ser o soberano do Universo: um de 

direito, Deus, e um usurpador, chamado diabo. O jeito foi criar um ser com 
capacidade e liberdade para escolher ONDE PASSAR A ETERNIDADE.  
* E Deus criou o homem, inserido no tempo, que só existe assim, aqui na 
Terra.  
P “a Terra, deu-a Ele aos filhos dos homens”, Sl 115.16 

• Dotado de capacidade para escolher, Deus colocou o homem numa 
situação de escolha: ”dele não comerás...no dia em que ... 
# por que o mundo chama de fruto proibido? Deveria ser o fruto 
escolhido!   
(P) escolha consequente: “no dia em que dele comeres, certamente 
morrerás” (significando: separar-se de Deus) Gn 2.17  

• Aqui, entra a atuação do diabo, usurpador por natureza: não podendo ser 
Deus no Universo, busca ser deus no coração do homem, e na Terra.  

• Suas táticas são as mesmas até hoje  
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    # Incrível como a gente ainda cai nelas! 
• Por hoje, ficamos por aqui, para você pensar: cada momento de sua vida 

representa uma ESCOLHA CONSEQÜENTE. Suas escolhas revelam suas 
prioridades, assim como suas palavras revelam quem você realmente é.# 
ESCUTE SUAS PALAVRAS! 
Jesus veio para libertá-lo da lei do pecado, afim de ser LIVRE PARA 
ESCOLHER O CERTO, O QUE É MELHOR PARA VOCÊ E OS SEUS. 

    *Hoje, reserve um momento para olhar para si mesmo e para sua vida... 
Sempre temos (fazemos) tempo para o que achamos realmente   
importante! 

	Só	tem	vitória	quem	escolhe	obedecer	a	Deus	através	da	
Palavra.	

		Cap		02				TÁTICAS	QUE	LEVAM	Á	QUEDA	
  

Desde o Éden, o diabo usa as mesmas táticas para nos afastar de Deus a   
fim de que ele se torne o senhor de nossas vidas. 

  Conhecê-las nos alerta, para discerni-las a fim de vencê-las. 
  Texto básico: Gn 3.1-5 

1- DISFARCE ATRAENTE: o diabo nunca chega sem máscaras, Gn 3.1 
“O próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz” 2Co 11.14 
#Um alerta: no éden, a primeira sessão espírita! Sendo espírito para falar à 
mulher, o diabo incorporou-se na serpente.  
 
2- SEMEIA A DÚVIDA QUANTO AO QUE DEUS DISSE, ou quanto à 
Palavra. 
 
3- DISTORCE O QUE DEUS DISSE “Foi assim...? De toda a árvore...? ” 
 
4- FAZ-SE DE SIMPLÓRIO, PARA OBTER A ATENÇÃO DOS INCAUTOS 
# Frase típica: - “Ah! Que qui tem...”    Deus nos alerta pela Palavra: “se os 
pecadores... te quiserem tentar, não consintas” 

1. ” o avisado vê o mal e se esconde” Pv 1.10, 22.3  
 

5- DESDIZ (NEGA) O QUE DEUS AFIRMA SER CERTO E 
VERDADEIRO. 
“Certamente não morrerás” 
#Essa coisinha de nada não vai separar você de Deus 
6- DENIGRE O CARÁTER DE DEUS, sugerindo ter Ele  intenções 
duvidosas. 
      “Deus conhece...”  Salmo 1.6  #Como você fala consigo mesmo? 
      *Como é a voz de     Deus, em seu íntimo? Lembre sempre que Deus é 
amor. 
 
7- FALA NA MESMA FORMA  COMO DEUS: “no dia em que...” Gn 2.17, 
Gn 3.5  
 
8- CONFUNDE, MISTURA VERDADE COM MENTIRA, FALA MEIAS 
VERDADES. 
“Se abrirão vossos olhos...sabendo o bem e o mal” # só não disse o preço 
que teriam de pagar para conhecer o mal, pois o bem já conheciam. Nem 
disse que se tornariam servos do mal, incapazes de fazer o bem. Rm 6.16 
convém decorar!  
 
9-  PROJETA NA MENTE HUMANA OS SEUS DESEJOS “sereis como 
Deus” Gn 3.5   
    #só não disse que já tentara, sem sucesso.  
      -Não disse como era existir separado de Deus.  
      -Não disse que esta era a chance que ele quer  de destronar Deus do 
coração do homem 
        -  vindo a se tornar   o “deus deste século” 2 Co 4.4    
       O “príncipe deste Mundo”. João 12.31. 14.30. 16.11  



3 

 

 
10-  Mas,TUDO DEPENDE DA  ESCOLHA DO HOMEM: a quem dá  
ouvidos, a quem    
       obedece .    A palavra de quem vai  acatar !  
#  Ainda hoje, cada um vive o mesmo dilema. Sabemos no que dá seguir 
as sugestões da “serpente”, que vem a nós de forma atraente, fazendo-nos 
desviar os olhos da Palavra; de forma sugestiva, através dos nossos 
sentidos, atiçando a carne; através do padrão do mundo, atiçando o EU.   
 
MAS, ONDE HOUVE QUEDA: GN 3.6, JESUS VENCEU: LC 4.1-13  
E nós temos de vigiar: 1 João 2.15-17 “Não ameis o mundo, nem o que 
no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 
Porque tudo o que há no mundo: a concupiscência da carne...dos olhos, e 
a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo...o mundo passa, e a sua 
concupiscência (= desejo determinante)  
“Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre”  
“O mundo jaz (permanece existindo separado de Deus) no maligno”.1 Jo 
5.19 
 
# EXISTIMOS NO TEMPO, PARA ESCOLHER ONDE PASSAR A 
ETERNIDADE # 

Vitória	só	é	possível		ao	se	perceber	as	artimanhas	do	
inimigo.		
 

Cap		03				APROXIMADOS	PELO	SANGUE...		
 
• Mesmo nos juízos de Deus, há misericórdia e amor: Adão e Eva precisavam 

ser expulsos do éden, pois o próximo passo da “serpente” seria fazê-los 
comer da árvore da Vida, o que tornaria a separação de Deus definitiva.  Gn 
3.22-23  

• Mas, ANTES, Deus mostrou o 08caminho de se religar a Ele: pelo sangue! 
  “Fez o Senhor Deus...túnicas de peles, e os vestiu” Gn 3.21 
• Como se faz túnicas de peles?  
 - Matando um animal:  sangue inocente fora derramado! 
 -  Vendo o horror da morte, Adão e Eva compreenderam o valor da vida. 

    #A morte física não foi instantânea, mas a morte (separação). 
    Rm 3.23 espiritual, SIM. “Todos pecaram e destituídos foram da glória  
    de Deus”. 

   Quando Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, a pele de seu rosto 
resplandeceu por causa da glória de Deus a que ficara exposto,  
Ex 34.29 
Por analogia, a pele dos corpos de Adão e Eva resplandeciam, daí não se 
envergonhavam de estarem nus: estavam vestidos da glória de Deus,   
“Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade” 
Sl 104.1  
Ao pecar, separaram-se de Deus, sendo imediatamente destituídos de Sua 
glória, percebendo, então, seu estado de nudez. Que vergonha!  

    Como nós, quiseram tapiar, tampar, as conseqüências do erro, Gn 3.7 
• Mas a solução eficaz só vem de Deus: a vítima inocente imolada, 
• o sangue derramado, para cobrir a nudez causada pelo pecado. 
• E tornar o homem apresentável diante de Deus. Gn 3.21 
• Fora do Éden, eles entenderam que o meio de se aproximar de Deus era 

pelo sangue da vítima inocente, tanto que Abel o fez, e foi aceito por Deus, 
Gn 4.4   

• Caim quis fazer do jeito dele, como ACHAVA que Deus tinha de aceitá-lo, 
e acabou separando-se da família, e de Deus, Gn 4.16 

• Mas a lição de como se aproximar de Deus fora aprendida, fixada a custo 
da vida de Abel, Gn 4.8 

P “a voz do sangue do teu irmão clama a Mim desde a terra” Gn 4.10 
      Irmãos, é um fato espiritual tremendo: o sangue derramado clama! 



4 

 

   # Não compreendemos devidamente o valor e o poder espiritual do  
      sangue de Jesus, sangue inocente, derramado todo, na cruz,  
      Jo 19.34, 1Jo 5.8     
     “Jesus, o Mediador duma Nova Aliança, e ao sangue da aspersão, que  
      fala melhor do que o de Abel.” Hb 12.24 
• O caminho da vitória começa aos pés da cruz, ao perceber o valor  
  - do sangue do “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” Jo 1.29  
  - do sangue de Jesus que nos resgata da vã maneira de viver 1Pe1.18-19 
  - do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, 1 Jo 1.17 
  - do sangue de Jesus que nos dá acesso ao Pai, Hb 10.19  
  - do sangue de Jesus que torna Deus propício a nós, Rm 3.25  
• O caminho da vitória se obtém ao seguir Jesus, que venceu, Ap 5.5  
    Jesus ‘despojando principados e potestades, publicamente os expôs  
    ao desprezo, triunfando deles na cruz” Cl 2.15 RA  
   “toda a autoridade me é dada no céu e na terra” Mt 28.28 RA  
   “Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo” 2 Co 2.14   # aos que 
O seguem!  # 

	Vitória	há	aos	que	seguem	a	Jesus		

Cap	04			INVOCANDO	O	NOME	DO	SENHOR...	
 
• Morto Abel, desterrado Caim, nasce SETE, que dará continuidade à 

linhagem da promessa do Descendente feita em Gn 3.15 
• Mas eles pensavam que esse Descendente, que viria “esmagar a cabeça da 

serpente, viria LOGO! 
• Äo nascer Caim, Eva “disse: alcancei do Senhor um varão” Gn 4.1 
• Mas não foi ele o Descendente. Nascido Sete, Eva ainda espera:  
  “Deus me deu outra semente...” Gn 4.25 Na linhagem de SETE, seu  
    filho ENOS começa a invocar o nome do Senhor, Gn 4.26 
• Desde então, os que têm invocado o nome do Senhor, e feito com Ele  

pacto com sacrifício, tornaram-se testemunhas do Deus vivo, levando às 
gerações seguintes a história, a promessa, a esperança, a vitória. 
Sl 50. ...  Atos .... 

• Nóe quer dizer “Este nos consolará...por causa da terra que o Senhor 
amaldiçoou” Gn 5.29 
A promessa do Descendente que viria esmagar a cabeça da serpente  
(Gn 3.15) perdeu-se com o tempo, ficando muito forte a questão de ter um 
filho: daí o opróbrio da estéril; e depois foi concentrada na vinda do 
Messias, o Rei Vitorioso sobre os inimigos, que se assentaria no trono de 
Davi para sempre.    Opróbrio, rei p sp   

• Nas entrelinhas da narrativa bíblica, percebe-se culto ao Senhor, 
regulamentado, instituído e aceito em várias partes da terra:   

- Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, traz a        
Abraão, em momento decisivo, os elementos da Ceia: pão e vinho,  

    Gn 14.18  
 - Jó e seus amigos, em Uz (Midã?) Conheciam o Senhor, Jó 1.1  
 - O sogro de Moisés era sacerdote em Midiã. Ex 2.16,21  
• Os da linhagem da promessa perpetuaram o culto ao Senhor, até que fosse 

oficializado através da Lei, com Moisés, e através da Davi, a promessa do 
Messias, o Rei vitorioso,   

• Foi Davi quem disse:  
• “Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus 

inimigos” Sl 18.3 
• Primeiro, INVOCAR...há os que invocam espíritos e entidades malignas 
• Há os que tomam o nome do Senhor em vão 
• Cristãos precisam aprender a invocar o nome do Senhor, e louvá-lO. 
• Para isso, é preciso conhecer os nomes do Senhor: 
• JEOVÁ, “sou o que sou”.  Ex 3.14   
• JEOVÁ- RAFA, “Eu sou o Senhor que te sara”.  Ex 15.26 
• JEOVÁ-NISSI, “o Senhor é minha bandeira” Ex 17.15 ver Is 59.19  
• JEOVÁ-SHALOM, “o Senhor é paz” Jz 6.24 
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• JEOVA-RAAH, “o Senhor é meu pastor” Sl 23.1 
• JEOVÁ- TSIDKENU, ............ 
• JEOVÁ- SHAMMÁ, “o Senhor está ali” Ez 48.35 
• JEOVÁ-SABAÔTI, “o Senhor dos Exércitos”, ....  
• # Jesus personificou todos esses atributos de Jeová, ALELUIA! 

Há	vitória	quando	se	invoca	e	louva	o	nome	do	Senhor,	Sl	
18.3	
 

Cap			05				ANDANDO	COM	DEUS...	
 
• Da linhagem de Sete, houve um homem especial: Enoque, Gn 5.21-24 
• Dele é dito que “andou Enoque com Deus; e Deus para Si o tomou”. Não 

passou pela morte, como Elias, 2 Rs 2.11 
• Só por ter andado com Deus! 
• Não foi um grande líder, nem profeta, nem rei, não é dito que tenha feito 

MARAVILHAS! Apenas que andou com Deus.     1João 2.6 
  “Aquele que diz que está nEle, também deve andar como ele andou” 
• Como será andar com Deus?  
• “Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? ”  

Andar com Deus é estar de acordo com Deus: concordar com o que Ele 
concorda, discordar com o que Ele discorda: é viver e pregar a Palavra. 

# Verdadeiro cristão não “ÄCHA” nada, mas sabe o que a Bíblia diz... 
   Andar junto...requer acertar o passo. 
# Já andou de braços dados com alguém? Foi preciso boa vontade, intenção e 
persistência em manter o passo igual.  
  Andar junto, é não andar só, mas concordar onde se quer ir.    
# Há lugares que Deus não vai, e nem o cristão que anda com Deus. 
   Andar com Deus subentende diálogo 
# Numa parada militar, soldados marcham com o passo rigorosamente 
acertado, mas não se pode dizer que eles andam juntos. Pode até haver rixa 
entre eles, até mesmo com o que está ao lado.   
   Diálogo há quando se fala e se tem certeza de que será ouvido, acatado, 
mas também é preciso estar disposto a ouvir e acatar. 
# Há os que só querem falar, falar, falar...Falam com Deus, e com todo mundo 
sobre seus problemas, suas dificuldades, suas doenças, etc  
    Não se calam, nem dão atenção a ninguém. 
*Há pregadores que falam como matracas, sempre repetindo as mesmas 
coisas. E gritam...impossível ter diálogo com eles. Só querem FALAR! 
*Só acatam o que é dito pelo som da própria voz. 
• Como é você nessa área de diálogo? Observe como fala com seu cônjuge 
com seus familiares, com seus colegas, com as pessoas, em geral.  
• Sempre há o que melhorar nessa área de comunicação. Tudo pode ser  
dito, dependendo da forma como é dito: fala a verdade com amor, .... 
• Deus fala através da Palavra 
 
>  ANDAR COM DEUS é TER PRAZER EM LER A PALAVRA, PARA OUVÍ-
LO.    
   # é levantar mais cedo, para só começar o dia após ter falado com Ele 

• Do Messias é dito: 
“Ele desperta-Me todas as manhãs, desperta-Me o ouvido para que ouça como 
aqueles que aprendem. O Senhor Jeová abriu-Me os ouvidos e Eu não fui 
rebelde: não me retiro para trás. ”  Is 50.4-5 
  Andar com Deus é orar, sabendo que será ouvido, pois ora segundo a 
vontade de Deus, com o coração disposto a fazer a Sua vontade: “ esta é a 
confiança que temos nEle, que, 
  >  se pedimos...segundo a Sua vontade, Ele nos ouve” 1Jo 5.14  
  >  se ’pede e não recebe, é  por pedir mal, ler Tg 4.3  
  Obs.: Deus  não é Papai Noel, não atende  listas de pedidos escusos ou 
egoístas. 
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           Deus só tem compromisso com a Sua Palavra.  
           Daí, ser de suma importância conhecer a Palavra e orar a Palavra  

#	Vitória	há	aos	que	andam	com	Deus,	observando	Sua	
Palavra.	
 

Cap		06					ACHANDO	GRAÇA	AOS	OLHOS	DE	DEUS	
.  “Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor” Gn 6.8  
• Achar graça diante do Senhor custou CARO, MAS VALEU A SALVAÇÃO, 

de Noé e de sua família. Deve ter sido uma experiência e tanto, passar pelo 
dilúvio e sair da arca em uma terra lavada, limpa, silenciosa!  

• *Ver pela primeira vez o arco íris. Que lindo, que momento solene!  
*Noé achou graça, pois andava com Deus, como seu bisavô Enoque, que 
deve ter tido um relacionamento muito especial, como costuma ser, de avô 
com o neto LAMEQUE, pai de Noé.  Gn 5.21-29, 6.8-9 

• Graça redunda em salvação. Mas ter achado graça, não isentou Noé da 
obediência, nem das dificuldades, nem dos deboches dos outros. 

• Justamente por ter achado GRAÇA, por perceber o privilégio de ter sido 
escolhido por Deus para preservar a raça humana através do dilúvio, é que 
Noé teve uma fé que o levou a agir CONSTRUINDO UMA ARCA EM 
LUGAR ONDE NÃO HAVIA ÁGUA (rio ou lago).       

• Você já é salvo pela graça, pela fé em Jesus? Ef 2.8-10 
• Tem avaliado devidamente tal privilégio e responsabilidade?  
• Tem aprendido a andar com Deus, obedecendo à Palavra?  
 #Toda casa tem algum lugarzinho que precisa ser arrumado, toda vida  
    tem alguma área que precisa de um trato especial da parte do Senhor.  
 * Deus não é.…de confusão/tudo se faça com.…ordem” 1Co 14.33,40  
  - Coloque essa área na presença do Senhor, e peça quer Ele mesmo  

  venha colocar ordem nas coisas, dando-lhe o jeito de fazer. Entregue  
  e espere. De repente, sem alarde, verá uma solução brotar em sua   mente. 

Então é o momento de agir imediatamente.   Sl 50.23 
 “ àquele que bem ordena o seu caminho, Eu mostrarei a salvação de Deus” 
• Noé achou graça aos olhos do Senhor...Noé andava com Deus. Gn 6.8-9 
• “disse Deus a Noé...: - Faze para ti uma arca...” Gn 6.13-14 
    E deu instruções detalhadas, que Noé obedeceu rigorosamente. Gn 6.33  
• Noé teve de fazer a arca, símbolo da salvação em Cristo.  
• Para nós, a salvação já foi consumada na cruz. João 19.30 
• Jesus morreu por todos, mas só é salvo quem aceita Jesus (agir do 

homem) que é feito filho de Deus (agir de Deus) João 1.12, Jo 3.3,5,7   
• Salvação pela graça não nos isenta de termos de fazer o que deve ser feito: 

por causa de tremendos fatos espirituais que nos tornam filhos de Deus, 
há um agir conseqüente, mostrado na Palavra (Gabaritos)   

    A seu tempo, veio o dilúvio. ” Então vereis outra vez a diferença entre o justo 
e o ímpio; entre o que serve a Deus, e o que o não serve.” Ml 3.18 

	Vitória	há	para	os	que	acham	graça	aos	olhos	de	Deus,	
	pois	andam	com	Deus,	fazendo	o	que	deve	ser	feito.	#	
 

Cap		07		SAIU	SEM	SABER	PARA	ONDE			IA,			Hb	11.8	
 
• Sem deve ter sido uma pessoa muito respeitada e conhecida, pois passara 

pela experiência do dilúvio e o avô de seu avô havia andado com Deus, que 
o tomou para si (Enoque) Tinha muito o que contar...   

• Abrão era da linhagem de Sem, que morreu depois de Abraão.    
• Talvez Abrão tivesse só ouvido falar de Sem, e pode até ser que o 

conhecesse pessoalmente. Não resta dúvidas que Abrão conhecia o 
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Senhor. “Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua 
parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que Eu te mostrarei”  

• Gn 12.1 
# Quem obedece a uma ordem destas, sem conhecer a quem o manda?  
• Mas o processo de saída não foi imediato: tendo saído de UR, houve uma 

parada em Harã, e Abrão só seguiu em frente após a morte do pai.   
    Gn 11.31-32 
#  às vezes, a família pode retardar nossa obediência a Deus.  

Ou foi necessária essa parada, para Abrão estar pronto a seguir à ordem do 
Senhor, sem pestanejar? 

• Dessa chamada, dessa obediência, afunila-se a linhagem da promessa,  
    ficando reiterada a promessa de um Descendente. Gn 3.15, 12.2, 15.4  
• Tem início uma longa jornada de fé, com alguns deslizes e desvios, mas o 

plano de Deus se cumpre, e nasce o filho da promessa: Isaque 
# Demorou 25 anos entre a chamada inicial e o nascimento de Isaque 

  *Nós somos apressados, impacientes, muitos vivem em função do relógio, 
da agenda. Deus habita na Eternidade, uma dimensão diferente  

    Gn 12.4, 21.5 
• Cristãos são chamados a deixar tudo para seguir a Jesus. Para alguns, 

pode ser um “deixar” figurado, no sentido de desapego, de pôr Jesus em 
primeiro lugar. Para outros, pode ser uma chamada literal, em que a pessoa 
precisa se despojar de todo vínculo humano para seguir a Jesus, como é o 
caso de muçulmanos ou judeus que se convertem a Cristo.   

• Em todo caso, ao ser chamado, convém seguir a Jesus imediatamente.    
    Pedro, João e Tiago “deixaram tudo, e O seguiram”  Lc 5.11 
• Nem todos seguem a Jesus prontamente:  
  “Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai” Lc 8.21 
• Há os que começam a seguir a Jesus, mas são atraídos pela antiga vida, 

pelo que deixaram par trás: “Ninguém, que lança mão do arado e olha para 
trás, é apto para o reino de Deus”. Lc 9.62 

• Como você tem seguido a Jesus?  Tem seguido? 
# Vitória há para os que seguem àquele que venceu 
 

Cap		08			
	CHAMANDO	À	EXISTÊNCIA	AS	COISAS	QUE	NÃO	EXISTEM...		
 

“ (Por pai de muitas nações te constituí) perante aquele no qual creu, a 
saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são 
como se já fossem. ” Rm 4.17. 

• Sarai era estéril. Deus promete um filho a Abrão. Gn 12.2, 15.4. 
• Dez anos depois vendo que o tempo passava e nada de gravidez, Sarai tem 

uma idéia, para dar uma ajudazinha a Deus: gerar um filho de Hagar   
  #Ajudar a Deus, só causa problemas. Além da confusão familiar, na época, 

esse foi de tal ordem, que até hoje os descendentes de Ismael, os árabes, e 
de Isaque, os judeus, ainda estão se digladiando na Palestina.  Ler Gn 16  

• Homens que andaram com Deus tiveram suas falhas humanas, e Deus não 
as esconde. Mas eles se arrependeram, aprenderam suas lições, e Deus é 
Fiel para cumprir o que promete, Fiel à Palavra dada, Fiel à aliança feita, Jr 
1.12,    Tm     
“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se 
arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? ou falaria, e não o 
confirmaria?”  Nm 23.19 
“Eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir” Jr 1.12”   2Tm 2.13 
“Se formos infiéis, Ele permanece Fiel: não pode negar-Se a Si mesmo”   

• Falhas humanas como as nossas: Deus só espera que falemos a verdade 
do íntimo, momento a momento, “se andarmos na luz, como Ele na luz 
está...o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado”, 1 Jo 1.7 

• “Os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia”   
• Muitas vezes, Deus espera para responder aos nossos anseios, ou cumprir 

o que Ele mesmo prometeu, pois ainda não estamos prontos para aquela 
bênção, ou reposta. Ainda há lições a serem aprendidas antes. Fica bem 
evidente no caso de Ana: só quando ela entregou a Deus o filho que iria 
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gerar, foi que Ana concebeu. Por que? Caso Samuel tivesse nascido antes, 
ele poderia ter se tornado um ídolo para Ana, e uma maldição, em vez da 
bênção que foi. 1Sm 1.11, 21   

    E Ana ainda teve mais cinco filhos, depois!  
• Depois de uns tantos acontecimentos, Deus muda os nomes de Abrão para 

Abraão, “porque por pai da multidão das nações..., e o de Sarai para Sara, 
mãe das nações” Gên. 17.5, 16  

• Devia ser até engraçado, serem chamados de pais de multidões e de 
nações, quando não tinham nem sequer um filho legítimo.        

• Mas a fé é assim: já “vê” o que ainda não existe CONFIANDO NO QUE 
• DEUS QUER FAZER POR ELES, NA PALAVRA DADA POR DEUS A ELES 

# não como alguns que vão declarando o que querem, achando que Deus 
tem obrigação de cumprir o que eles falam.     

			Vitória	há	aos	que	crêem	na	vitória	de	Jesus	na	
cruz,	
				-	 e	 “vêem”	 essa	 vitória	 aplicada	 em	 suas	
circunstâncias.   
 

Cap		09				
ENTREGA	TOTAL	DE	TODO	O	FIO	DE	ESPERANÇA	NA	CARNE		
 
“Disse-lhe (Deus): Toma agora teu filho, ... único, Isaque (pois Ismael fôra 
despedido, Gn 21.14-21) a quem amas, e vai-te... oferece-o ali em 
holocausto... Então se levantou Abraão... de madrugada, tomou consigo... 
Isaque...e foi...” Gn 22.2-3   
# Andar com Deus tem dessas! Imaginem o espanto e confusão de Abraão: 
Deus me pedir que mate meu próprio filho, que eu amo? 
# Exatamente o que Deus fez para nos ter de volta para Ele... 
• E como irá cumprir Sua promessa de que minha descendência seria uma 

multidão, como as estrelas do céu? Gn 15.5    
# Exatamente o que os judeus não entenderam: morto o Messias, como  
fica a promessa do reino eterno? Não creram na ressurreição! 

• Bem, a Bíblia não diz que Abraão retrucou (não contestou, nem quis desistir 
como alguns: Moisés, Jeremias, e Deus reconsiderou...) 

• A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada... (também não ficou 
protelando...) # Imaginem como foi explicar isso a Sara!  

    E tudo o que se passou no íntimo dela...        
“...se levantou Abraão, de madrugada, tomou consigo Isaque...e foi” 
*Estamos nós dispostos e determinados a andar com Deus assim?  
# Certa vez, cantando um hino, Deus pediu-me...e eu não entreguei.   
Muitas lágrimas tenho derramado, por isso: como me tem feito sofrer. 
Sei que na Sua misericórdia e graça Deus tem usado essa situação para 
aperfeiçoar a obra começada em mim. Através dos anos tenho me 
perguntado: - Como seria minha vida SE eu tivesse tido a coragem de me 
despojar do que eu tanto queria?  

#  Se Deus pedir alguma coisa, entregue LOGO!  
    Será menos doloroso do que viver o resto da vida com aquilo... 
• As Escrituras são como um pano entretecido num tear: um fio que começa 

aqui, vai terminar lá longe. Há textos que recebem uma explicação mais 
detalhada em outro livro, muito tempo depois.    

• A Bíblia explica a atitude íntima de Abraão nessa situação: “Sendo-lhe dito: 
Em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era 
poderoso para até dos mortos o ressuscitar” Hb 11.18-19 

  “E dai também em figura ele o recobrou” 
• A questão é: pela fé na Palavra de Deus. # Muitos, todos os que têm 

andado com Deus através dos tempos têm experimentado que Deus fala ao 
coração, lembrando a Palavra.   

    Você tem lido a Palavra? Tem dado ouvidos à Palavra? 
• Na Bíblia tem esclarecimento e critérios sobre tudo:  
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• FALTA FÉ? “a fé é pelo ouvir...pela Palavra de Deus” Rm 10.17 “Mas ao 
ímpio diz Deus:  De que te serve repetires os meus preceitos  e teres nos 
lábios a minha aliança (que é religioso, mas...) uma vez que aborreces a 
disciplina  e rejeitas as minhas palavras?” Sl 50. 16-17, ler até o verso 23. 
“O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Lei, até sua oração será 
abominável” Pv 28.9  

	Vitória	há	aos	que	não	retêm	para	si	o	que	Deus	
lhes	pede.  
                           (Lembram de Acã? Js 7.21 Ler todo o capítulo)   
  

Cap		10				CONFESSANDO	SUA	VERDADEIRA	NATUREZA...	
• Abraão, Isaque e Jacó: os Patriarcas. A eles, Deus SE revelou de modo 

especial, definindo a linhagem da promessa feita em Gn 3.15 e dando rumo 
à História do povo de Israel, do qual viria o Messias.   

• A vida de Abraão é contada com muitos detalhes. 
• Isaque foi precioso: temia o Senhor, orou pela esposa, foi abençoado, sábio 

no trato aos inimigos, e vitorioso. Gn 21-22,24,26-28 
• Mas Jacó...Jacó foi especial. O que houve de especial em Jacó?  
• Ele queria a bênção de Deus. 
• Desde antes de nascer, queria a primogenitura pois com ela vinha a bênção 

de dar continuidade à linhagem. Rebeca gerou gêmeos, Gn 25.23 
• “Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú: 
• Por isso se chamou o seu nome Jacó. ” Gn 25.26, 30-31  
• Usou métodos humanos, escusos, MAS QUERIA A BÊNÇÃO! Gn 27.22-2 
• # Esaú é exemplo de como se perde a bênção: não fez questão dela, 

vendeu-a por um prato de guisado; depois, com lágrimas a buscou, mas foi 
em vão.  Gn 25.32   Hb 12.16-17 Convém ler!  

• Deus nunca é conivente com o erro. Jacó pagou caro por seu engodo, e 
    Rebeca também: nunca mais viu seu filho querido, fugido de Esaú  
    que queria matá-lo.  
• A caminho de Padã-Arã em busca da família do tio, e uma esposa, acontece 

o conhecido episódio do sonho da escada de Jacó, Gn 28.13  
    Deus promete estar com Jacó e abençoá-lo, Gn 28.15 
#  Interessante como Deus vem ao encontro de nossas perplexidades:  
    Jacó queria a bênção que o irmão lhe vendera; por que não falou  
    a verdade ao pai? Por que usar de astúcia, enganar? (Depois, foi ele  
    o enganado). 
    A cabeça de Jacó devia estar em parafuso: queria a bênção de Deus, 

achava ter direito a ela, mas estragou tudo agindo por conta própria, não    
esperando o agir de Deus. Dar ajudinha a Deus só traz problemas: os 
descendentes de Esaú perseguiram os descendentes de Jacó, e por isso, 
vieram a ser exterminados. Todo um povo destruído por causa de rixas 
antigas, aparentemente resolvidas. Ler Obadias. 

• Passam-se 20 conturbados anos, nascem-lhe os filhos, chega o momento  
    de partir, voltar ao lugar da bênção, Gn 29-32.21 
 # Voltar às origens pode nos fazer ter de enfrentar erros passados 
    P Deus não faz coisas novas em fundamentos velhos: há o caso  
    de Onésimo, escravo convertido que Paulo manda de volta ao dono,  
    ver Fm   
    Jesus diz que não se põe remendo novo em pano velho, Lc 5.36 
• Bem, Jacó teria de enfrentar Esaú. Mandou todos na frente, e ficou a sós 

com Deus. #Importante ficar a sós com Deus em momentos decisivos! 
• Foi então que aconteceu: ”Jacó ficou só; e lutou com ele um varão, até a 

alva...vendo que não prevalecia...tocou a juntura da coxa, e se deslocou 
(que dor Jacó deve ter sentido; era para ele desistir, mesmo! 

    Mas Jacó não desistiu) E(o varão) disse : - Deixa-me ir...  
    (Jacó) ”disse: - Não te deixarei ir se me não abençoares” Gn 32.22-26   
• Aqui, a condição da bênção: “Qual teu nome? ”   Gn 32.27,   
• Ao dizer seu nome, Jacó, que significa usurpador, teve de confessar  
    sua verdadeira natureza.  
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Então Deus muda esse nome para Israel, pois como príncipe   lutaste 
com Deus, e com os homens, e prevaleceste”   32.28 

• Até hoje os descendentes de Jacó são conhecidos como ISRAEL. 
# Vitória há aos que querem a bênção e não desistem dela, por mais  
    que  doa. 

Vitória,	só	há	quando	se	confessa	(se	admite)	a	verdade		
		sobre	si	mesmo.	
	
Cap	11			VENCENDO	NA		ADVERSIDADE	
 
*   José é tipo de Cristo e  sua vida revela  paralelo interessante com a vida de Jesus  

1- Amado pelo pai, invejado pelos  irmãos. Gênesis 37.3  
2- Recebe revelação do plano de Deus para sua vida e o conta aos irmãos:  reinaria sobre  
eles,  Gn 37.8  
3- Os irmãos conspiram para o matar , e  o  vendem a estrangeiros  , Gn  37.18, 27  
4- Traído  por  sua fidelidade  ao Senhor  Gn 39.11-12 
5-  ‘enterrado’  injustamente  na prisão, pensava-se estar acabado.  Gn 39.20  e 41.38 – 42  
6-  ‘ressurge’  para reinar ao  trazer solução  de vida  quando só havia perspectiva  de morte. 
7- Perdoa os que o venderam e traíram,  Gn 50. 20-21  
 
Em todo o tempo de José está escrito que: ‘o Senhor era com ele’ Gn 39.2-3 , 21, 41.38  
 
Nas entrelinhas se nota o caráter de José: 
1- Fiel ao pai, obedece, indo o mandou  
2- Tudo o que fazia prosperava em suas mãos  
3- Preferiu ser injustiçado a deixar de ser fiel a Deus.  
4- Cuidava de sua aparência,      
5 - Trouxe a revelação  de Deus aos gentios. 
6- O nome dos filhos evidencia como se relacionava com Deus  :  
    * Manassés:.Deus me fez esquecer,Gn 41.50-51 
    * Efraim: Deus me fez crescer, Gn 41.52 
    * José, crendo  que Deus cumpriria os sonhos que sonhara, ficou firme na adversidade.   
    * Jesus’, pela alegria que Lhe estava  proposta, suportou a cruz’  Hb 12.1-2 

 

Vitória		há	quando	se	permanece	fiel	a	Deus	apesar		
	-	das	injustiças	humanas		e	adversidades	da	vida.		

Cap	12			FORMANDO	UM	LÍDER	VITORIOSO...	
• Moisés surge como figura marcante, 400 anos depois dos Patriarcas.  
  # Nem todos são personagens de destaque, mas todos os anônimos da 

linhagem da promessa tiveram sua importância na preservação e  
    continuidade do legado das promessas de Deus, e da História de Israel. 

Você é importante elo na continuidade do cristianismo: só você pode   
testemunhar em sua área de influência. Pense nisso! 

• Joquebede, a mãe que creu e agiu, não só preservou a vida do filho,  
como possibilitou que um israelita, filho de escravos, recebesse a melhor 
educação da época, e fosse treinado para ser Líder. Ler Ex 2 
Como filho da filha de Faraó, aprendeu a ler, a escrever, matemática, táticas 
de guerra, conhecer as estrelas para orientação no deserto, técnicas de 
construção, e toda aquela engrenagem política do governo da nação mais 
importante da época:     

  *QUARENTA ANOS APRENDENDO A SER ALGUÉM...título que não 
esqueço! 
• Moisés sabia ser filho de escravos israelitas: pela circuncisão, e por ter sido 

criado pela própria mãe até ser “o menino já grande” 2.10 
# Como será que se sentia ao ver seu povo sofrer? 
• Certamente pensava em como ajudá-los, o que suas atitudes revelaram: 

“viu que um...egípcio feria a um...hebreu...Vendo que ninguém ali havia, 
feriu ao egípcio e o escondeu na areia. ” Ler Ex 2.11-15  “no dia seguinte, 
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dois...hebreus contendiam” Moisés tenta apaziguá-los, mas foi rechaçado: -
”Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, 
como...ao egípcio? “ Percebendo que fôra descoberto e que, por isso, Faraó 
queria matá-lo, Moisés fugiu. 

• Foi para o deserto, onde ajudou umas pastoras, filhas do...Ex 2.16 
sacerdotes em Midiã, vindo a se casar com uma delas, e pascentava os 
rebanhos de seu sogro. # Não tinha nada dele mesmo, após 40 anos! 
Alí, aprendeu tudo o que se referia a pastorear ovelhas, os macetes da vida 
no deserto, e teve bastante tempo para pensar em como ser precipitado só 
complicara a situação, impedindo de vez (devia pensar)  
a libertação de seu povo. # Uns tentam ajudar Deus, e causam muitos 
problemas. Há os que se adiantam a Deus, agindo na carne. 
QUARENTA ANOS APRENDENDO A SER NINGUÉM... então estava 
pronto para ser usado por Deus  

• E quando Deus o chamou, e enviou... (aqui, importante princípio de 
liderança: até Jesus não se fez, foi enviado por Deus,  ....)   

• Moisés não queria ir, por não mais confiar em si mesmo; ele, antes dos 
outros, teve de aprender a confiar e a depender de Deus, Ex 4.13 
#Quantas lições: agir pela fé, aprender tudo o que puder com as 
circunstâncias da vida, aprender a ser alguém, e a ser ninguém... para 
então, estar pronto a depender inteiramente do Senhor, ao ser enviado por 
Ele.  Esta é a trajetória que prepara um líder vitorioso. 

Vitória	aos	que	seguem	à	risca	as	instruções		de	Deus(	Sua	
Palavra)			
 

Cap	13				VENCENDO	INIMIGOS	QUE	ATACAM	POR	TRÁS	
 
• A libertação do povo do Egito é história conhecida por todos, teve até filme: 

as pragas, a primeira Páscoa, a passagem pelo mar Vermelho, e a 
destruição do exército egípcio.  Ex 7.10-11/ Ex 12 / 14.21-22,27 

• Tem início a jornada com Deus: uma multidão de escravos (calcula-se cerca 
de 2 ou 3 milhões de pessoas, Nm 1.46, 39) andando pelo deserto, levando 
muitas riquezas, pois haviam despojado o Egito sob a ordem de Deus: a 
paga por tantos anos de trabalho não remunerado! Ex 12.35-36 

• Depois da euforia da libertação, as primeiras dificuldades: acharam água, 
mas eram amargas; onde arranjar comida para tanta gente? E eles queriam 
CARNE! Tudo com a devida solução de Deus, Ex 15.23, 16.4, 12 

• Falta água de novo, e Deus provê...Ex 17.1-7 #PRONTO! Agora, vai... 
• Agora, um problema maior: Amaleque vem contra os israelitas, Ex 12.8 

# Imaginem a situação: completamente inexperientes em guerrear, sem 
nenhum sentido de organização ou disciplina, e com que armas?   

• Josué, servidor de Moisés (Ex 24.13) recebeu 02ordem de guerrear, 
enquanto Moisés ia ao monte para orar. # à primeira vista, parece muito 
cômoda, essa atitude de Moisés: larga um jovem na luta, e vai orar. MAS é 
EXEMPLO BÁSICO DE COMO SE FAZ BATALHA ESPIRITUAL. 

• “Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro...quando Moisés levantava 
a sua mão, Israel prevalecia; quando (a) abaixava... Amaleque 
prevalecia...as mãos de Moisés eram pesadas... (Moisés sentou-se sobre 
uma pedra) Arão e Hur sustentaram as suas mãos...até que o sol se pôs. * * 
*Assim Josué desfez a Amaleque” Ler Ex 17.8-13    

• Esta foi a primeira batalha enfrentada pelo povo recém liberto da escravidão 
do Egito. E foram vitoriosos pela oração: que exemplo! 
# Recém convertidos enfrentam muitas batalhas. Importa aprenderem a   
ser vitoriosos, desde o começo. Como isso acontece?  
* Vai depender muito de uma liderança sábia, dependente do Senhor, que 
AGE em conformidade com os princípios espirituais da vitória. 

• Muitos dos problemas de todos os cristãos advêm da falta de  
acompanhamento da liderança, da falta de discipulado, da falta de oração. 

• Pastor não é obrigado a ter todos os dons, nem a fazer todo o trabalho 
sozinho. Mas precisa providenciar quem faça o que precisa ser feito. Muitos 



12 

 

líderes podam e anulam os que percebem ter dons espirituais, em vez de 
aproveitá-los, como o fez Moisés a Josué. 

     * Liderança levantada por Deus acompanha os que lutam com 
        persistente oração, em concordância com outros, vivenciando  
        Mt 18.18             
     * UM alerta aos que estão em luta: busquem “cobertura” de oração!   
        Sempre há os levantados por Deus para esse ministério 

						Vitória	depende	de	“cobertura”	de	oração!				
 

Cap		14			ALIANÇA	COM	DEUS	PELA	OBEDIÊNCIA	à	
PALAVRA...	
 
• Resolvida as questões básicas de água e comida (até carne!) 
    Vencida a primeira investida do inimigo, o povo avança até o Sinai. 
• Ali, grandes coisas aconteceriam.  
• Deus coloca Seus termos: “tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos 

levei...e vos trouxe a Mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a 
Minha voz, e guardardes o Meu concerto, então sereis a Minha 
propriedade peculiar dentre todos os povos...e vós Me sereis por reino 
sacerdotal e o povo santo. ”   Ex 19.5-6 

• O que Moisés ouvia do Senhor, descia para dizer à congregação.  
• Para receber a Palavra do Senhor, o povo precisa se preparar: 
• Lavar as vestes, não se chegar a mulher, Ex 19.14-15  
• Foi colocado um limite, para ninguém passar adiante, curioso de ver a 

presença do Senhor, para que não morresse, Ex 19.21  
• “Então falou Deus todas estas palavras, dizendo...” Ex 20  
• Por 40 dias e 40 noites, Moisés ficou na presença de Deus, Ex 20-31  
• “Guardarás o sábado por concerto perpétuo entre mim e os filhos de 

Israel será um sinal para sempre: porque em seis dias fez o Senhor os céus 
a a terra, e ao sétimo descansou, e restaurou-Se. Deu a Moisés... duas 
tábuas...de pedra, escritas pelo dedo de Deus” Ex 31.17-18  

# Lá vai Moisés descendo, após ter estado na presença do Senhor 
    O QUE ENCONTRA?  
• Encontra o povo adorando um bezerro de ouro! Ex 32.1-18  
• “Acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas de suas mãos, e 

quebrou-as ao pé do monte’ Ex 32.19  
• Os idólatras são mortos, Moisés pede perdão pelo povo, Ex 32.26, 32 
• Deus diz que não irá no meio deles, mandará um anjo, Ex 33.2, 5 
• Coloca a tenda, onde o Senhor falava a Moisés, fora do arraial, 33.7 
• Deus manda Moisés lavrar duas pedras para reescrever a Lei, Ex 34.1   
• E novamente Moisés fica 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, no 

monte Sinai. “Escreve...: porque conforme ao teor destas palavras tenho 
feito concerto contigo e com Israel” Ex 34.27-28    

  *Tirar o povo do Egito foi difícil;  
    MAIS difícil foi tirar o Egito do povo* (ouvi dizer) 
• Só no cativeiro, o povo percebeu a importância das Escrituras! 
• Jesus “Se deu a Si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente 

século mau” Gl 1.4 / na versão RA consta: 
    Desarraigar = tirar com toda a raiz. 

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de 
água viva...disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que 
nele cressem” João 7.38 -39 
# Temos de crer em Jesus como diz a Escritura, não do seu jeito, nem de 
qualquer jeito. 
# Vitória é para os que crêem, como diz a Escritura. 
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Cap		15				SENDO		DISCIPLINADOS			NO		DESERTO...	
 
• Após ter dado a Lei, no Sinai, o povo ficou um ano fazendo o tabernáculo, 

cujas instruções estão em Ex 25-30 e 36-40 
• Em 01.01 do ano 02, “No primeiro dia, do primeiro mês” Ex 40.1 
• O tabernáculo foi levantado, consagrados Arão e seus filhos, trazidas 

ofertas dos príncipes de cada tribo, consagrados os levitas, Nm 7 e 8 
• Em 14.01.02, foi celebrada a primeira Páscoa no deserto, Nm 9.1-3 
• Em 01.02.02, foi feito o censo e determinados os lugares das tribos ao redor 

do tabernáculo, bem como a ordem de partida, Nm 1.1 a 3.41 
• Em 20.02.02, tocam as trombetas pela primeira vez, Nm 10.1-10 Ap 8.2 e os 

israelitas partem do Sinai em direção à terra prometida, Nm 10.11 
• Nova etapa da jornada, novas murmurações, por causa do” vulgo que 

estava no meio deles” “uma mistura de gentes” Ex 12.38,  Nm 11.4 que 
havia saído do Egito, junto com os israelitas.  
# Aqui, uma advertência: só andam com Deus os que foram resgatados      
pelo sangue do Cordeiro. Os que apenas vão junto, causam problemas!  

• Por achar pesado seu cargo, 70 anciãos são designados para ajudar na 
tarefa de julgar o povo, Nm 11.14, 16-17 # Outra dica de liderança sábia: 
repartir os encargos com pessoas capacitadas pelo Senhor. 

• Agora, problemas entre a própria liderança: Miriã e Arão falam mal de 
Moisés, e Miriã fica leprosa por SETE dias, Nm 12.1,14 e 16  

• Afinal, partem. Doze homens são escolhidos para ir espiar Canaã, a fim de 
ver como era a terra e, depois de 40 dias, voltam... Nm 13.2,25 com o 
seguinte relatório: a terra é maravilhosa, como o Senhor disse, mas há 
gigantes e “éramos aos nossos olhos como gafanhotos” Nm 13.27,33      
# Realmente, tudo é como o Senhor diz, mas...quando se desvia os olhos    
da Palavra e do Senhor, para fixar a atenção nos problemas, e em suas 
próprias forças, AÍ COMEÇA UMA VIDA DE DERROTAS, E MESMICE.   

   (Foi assim que Pedro afundou, Mt 14.29-30) 
• À vista de tal relatório, toda a congregação se levanta e quer voltar para o 

Egito, Nm 14.1 # como alguns, ante as dificuldades!  
• Só Josué e Calebe permaneceram crendo na vitória do Senhor, 14.6-8 
    Aos murmuradores é vedada a entrada em Canaã: vão morrer no.…deserto, 

Nm 14.35 “como falastes aos Meus ouvidos, assim farei a vós outros” v 
28 “segundo o número de dias em que espiastes a terra...conhecereis o 
Meu apartamento” E eles zanzaram pelo deserto até o ano 40!  Foram 40 
anos de muitos incidentes e disciplina do Senhor, e até Moisés perdeu a 
paciência, por isso não pôde entrar em Canaã, Nm 20.12. Deus disse “fala” 
e Moisés “feriu a Rocha duas vezes” Nm 20.8,11 

    Não sabia que a Rocha era Cristo, .... 
# Quantas vezes ACHAMOS que é só isso, por ignorar FATOS espirituais! 

Para Moisés, esse impedimento pode ter sido LIVRAMENTO DE COISA 
PIOR. Mesmo sob disciplina, experimentaram o cuidado do Senhor: a Sua 
presença na nuvem e coluna de fogo, sua proteção, direção, comida, água, 
vestes, sapatos, saúde, disciplina! ...... Dt 8.4,,29.5 .....        

# Há cristãos que se contentam com as bênçãos do deserto, e reclamam da 
chatice de ser crente. Em algum momento, tiveram medo de avançar!  
•   * Para o cristão, a lição é que a carne morre no deserto! 
# Vitória há aos que se deixam advertir sobre motivos de derrotas:    
*andar com não são salvos, olhar para problemas e recursos próprios, 
murmurações, rebeldias, não atentar para as bênçãos do Senhor, não ter o 
cuidado de observar rigorosamente Sua Palavra,          

	Vitória	há	aos	que	perseveram	em	crer	na	Palavra,	como	
Josué	e	Calebe.		E	aceita	a	disciplina	do	Senhor,	como	Moisés	
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Cap		16			
MURMURADORES	E	REBELDES	COMPLETAMENTE	
EXTIRPADOS	
 
• Ao ver que não iria mesmo entrar em Canaã, Moisés pede a Deus que 

escolha um novo líder, sendo indicado Josué, servidor de Moisés, ao qual, 
publicamente, é passado o cargo e investido de autoridade.  

                    Nm 27.16-17, Ex 24.13, Nm 27.22-23 
# Lições importantes para lideranças vitoriosas:   
   1- Saber a hora de passar o cargo, buscando do Senhor o sucessor.  
   2- O melhor preparo para a liderança é ser um servidor, Mt 20.27   
   3- Apresentar o novo líder diante das autoridades, reunido o povo 
   4- Autorizar e abençoar o novo líder, publicamente. 
* Para o cristão, essa mudança de liderança é exemplificada em Gl 2.20  
  “Não mais EU, mas Cristo em mim” 
• Feito isso, partem para conquistar a terra, ocorrendo as primeiras vitórias 

sobre os povos da terra: o rei de Harade, Seom dos amorreus   e Ogue de 
Basã, Nm 21.1-3, 21-31, 32, 33-35 

• Vendo que Israel estava vencendo, Balaque, rei de Moabe, contrata Balaão 
para amaldiçoar a Israel, que acaba ABENÇOANDO Israel.POR QUE? “Ele 
(Deus) tem abençoado, e eu (ninguém) não o posso revogar” Nm 23.20  

“...contra Jacó não vale encantamento” Nm 23. “As portas do inferno não   
prevalecerão contra ela (Igreja) ”.  

  P “maior é o que está em vós...” “vence o mundo...nossa fé”.??? 
    *O Senhor é Fiel à Sua Palavra, ao povo da aliança; e nós?   

  O que depende do Senhor, Ele faz. O que depende do ser humano... 
   “ O povo começou a prostituir-se com a as filhas dos moabitas” Nm 25.1 
   P “o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como  
   leão, buscando a quem possa tragar” 1Pe 5.8  
# Só há um inimigo, que usa pessoas e circunstâncias para nos derrotar 
  *Uma de suas táticas é -“Não deu aqui, vou por outro lado” Foi o  
   que houve aqui: não pôde destruir no âmbito espiritual, contra  
   Deus, ataca no âmbito moral, pegando no ponto fraco dos homens:  
   as mulheres.       
• Que vergonha! Até mesmo líderes se deixaram envolver, Nm 25.14-15  
  *Conseqüência: 24.000 mortos de praga. Nm 25.9, 17-18, 31.1, 7.11  
  # Não morreram em combate, mas derrotados por sedução do inimigo. 
• Agora, Moisés conta novamente o povo...e nenhum dos que saíram do 

Egito foi achado, Nm 26.2, 64-65 #O Senhor cumpre o que diz, Jr 1.12  
    P tirados os pecadores, pode-se avançar vitoriosamente sobre o inimigo   

       #Toda a matança do Velho Testamento revela o lidar de Deus com o        
pecado, e com os pecadores: o que separa o homem de Deus, e os que se 
separam de Deus por causa do pecado.  

        ”O salário do pecado é a morte”      
** No Novo Testamento, a justa ira de Deus quanto ao pecado caiu sobre 
Jesus, e o sangue derramado atesta que a justiça foi feita pela morte de Um 
Substituto de todo o que crê e aceita essa morte substitutiva.     
“se andarmos na luz...(trazendo todo o pecado a Deus, a cada momento)  
“o sangue de Jesus ...purifica de todo pecado” 1João 1.7 Ler 1.9-2.2 

	Vitória	há	aos	purificados	pelo	sangue	de	Jesus,		
		por	confessarem	seus	pecados		imediatamente.	

Cap	17					AVANÇANDO	SOB	NOVA	LIDERANÇA...	
• Moisés se despede do povo; seus discursos, divididos em três partes, estão 

em DEUTERONÔMIO: LEMBRA, OUVE A PALAVRA e OBEDECE.    
• Morto Moisés, Josué assume. # Tem-se a idéia de Josué ser jovem, mas ele 

devia estar com cerca de 65 anos. Moisés morre com 120 anos. 
• Animado por Deus, Josué avança e o povo passa o Jordão a seco, Js 1-3 
# Para o cristão, essa mudança de liderança é exemplificada em Gl 2.20  
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  “Não mais EU, mas Cristo em mim” 
• Por um passo de fé, contra o natural instinto de preservação, quem aceita 

Jesus e quer ser Seu discípulo, aceita “tomar sua cruz cada dia” e renunciar 
a tudo quanto tem, Lc 9.23, 14.33     

• Levantado um memorial (a cruz, para o cristão) há um tempo na presença 
de Deus a fim de tornarem pessoais os sinais da aliança com Deus: 
circuncisão e Páscoa. Js 4-5.1-12 
# Para o cristão é a circuncisão do coração, no despojar da carne, e    
participar da Ceia, após o batismo. Fp 3.3, 

• Há os que conhecem a Deus EM TESE, e os que O conhecem 
pessoalmente. 

• No Egito, o Senhor era conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de 
Jacó; não era o Deus de cada um, .... 

• Em 400 anos (quase o tempo em que São Paulo foi fundado...) vivendo em 
país idólatra, haviam crescido aleatoriamente, tendo como motivo de 
unidade: o serem descendentes dos Patriarcas e serem escravos. 

  *não conheciam a Deus pessoalmente, só de ouvir dizer... 
• Quando Moisés manifesta o poder de Jeová, e são tirados do Egito, 

andando com Deus pelo deserto, a PESSOA de Deus, interagindo com eles, 
começa a se tornar real e pessoal. Mas, os contumazes e rebeldes morrem, 
e quem vai entrar na terra prometida é a nova geração. 

• A nova geração PRECISAVA aprender que a aliança com Deus era REAL.   
• Não haviam circuncidado ninguém, nem celebrado a Páscoa por 40 anos, 

no deserto. Só quando se sente na pele, uma situação se torna REAL. 
 
• Aprender é incorporar novas habilidades: ler, escreve, nadar, dirigir 
• Não se aprende ouvindo dizer: aprende-se FAZENDO.  
• CRISTIANISMO se aprende vivenciando os princípios da Palavra, com 

quem vivencia os princípios da Palavra que aprendeu com quem viveu...  
• “O Espírito Santo testifica ao nosso espírito...” ensina e lembra, torna real 

FATOS espirituais ao iluminar nosso entendimento, Rm 8, Jo 14  
  *MAS é preciso PARAR, TOMAR PARA SI O QUE A PALAVRA DIZ,  
  “TRAZER PARA A SUA PELE” (ou vestir a camisa) VIVER DE ACORDO  
   COM A PALAVRA...só depois, avançar para enfrentar os gigantes  
   (dentro de si, e ao redor) LUTAR CONFORME AS REGRAS ...então  

				Há	vitória,	para	a	glória	do	Senhor!							
 

Cap	 	 18	 	 	 	 SENDO	 VITÓRIOSOS,	 SENDO	
DERROTADOS... 

  
• Afinal, vamos avançar? O Senhor dá a estratégia: calados, rodear as 

muralhas da cidade, levando a arca e tocando sete sofar’s (parece o ......) 
por seis dias, e no sétimo, rodeá-la por sete vezes, para então lutar...ainda 
NÂO: tocar as trombetas e GRITAR! Ao caírem as muralhas, então sim, o 
povo avançaria, cada um em frente a si, Js 6.5, 20 

• Interessante: com o progresso da Ciência, soube-se que essa   
• Estratégia envolvia princípios de Física. 

   #Quantas dicas para nós: somos afoitos, e queremos logo avançar  
    e atacar, e acabar com tudo LOGO! Com Deus não é assim.  
    a) é preciso receber a estratégia do Senhor, e cumpri-la.   
    b) “rodear” o problema com orações, seguindo a aliança com Deus: arca   
    e louvores (toque dos sofar’s)   

c)  ENQUANTO ISSO, permanecer CALADO, Js 6.10 (Tendo problemas, a 
primeira coisa que se faz é FALAR. Que erro!) 

d) AGIR sob a Palavra de Deus, e avançar na sua área de influência. 
e)  Aí, sim: lutar até acabar completamente com o inimigo. 
Salmos contêm preciosos métodos de guerra: ”persegui meus inimigos e os 
alcancei; não voltei senão depois de os ter consumido. ” Sl 18.37  
# Temos de ver se o problema foi todo resolvido, sem deixar nenhuma 
questão pendente, sem se contentar com meias vitórias 

• Jericó foi exemplo de vitória, Ai exemplo de derrota: 



16 

 

• a) por causa da presunção, Js 7.3   Ler Tg 4.16 (4.13-17) 
• b) por não consultarem o Senhor,  
• c) principalmente, por causa de pecado escondido: reter para si... Acã 

pegou e escondeu em sua tenda ouro e prata (consagrado ao Senhor) e 
uma boa capa babilônica (vantagens que o mundo oferece)  

   # Interessante pregação perguntava: 
   i) O que pertence ao Senhor, que você está deixando de entregar? 
   ii) O que pertence ao mundo, que você quer para si, está apegado?  

	Vitória	há	na	observância	das	estratégias	do	Senhor,	e	
ENTREGA!		

	

Cap		19			VITÓRIA	PRECISA	SER	COMPLETA	
	
• Em guerra, todo o cuidado é pouco: o inimigo é astuto e, sem vigilância, 

pode-se cair em uma armadilha. Foi o que aconteceu no caso com os 
gibeonitas que fizeram aliança de não extermínio, enganando os israelitas, 
fingindo vir de terra distante. Js 9  

• Josué errou por ACHAR...confiando nas aparências, Js 9.4, 12-13 e por não 
consultar o Senhor, Js 9.14 

# Podem ser os nossos erros, pelos quais vamos ficar obrigados pelo   resto 
da vida, como aconteceu nesse caso:  

  - Ficaram como rachadores de lenha e tiradores de água, Js 21  
  - Logo causam problemas, atraindo o ataque de cinco reis amorreus,  
    tendo Josué de acudí-los, Js 10.6  

# Quantas vezes temos problemas que não precisaríamos ter, por causa de 
outros, com os quais nos obrigamos? Quem não viveu, já viu acontecer. 

  - Também, os erros do passado podem ser problemas muitos anos depois: 
    Israel estava passando por uma seca terrível, e o rei Davi....   

soube pelo Senhor que era por causa do rei Saul, que não respeitara a  
aliança com os gibeonitas(Deus não esquece) Sete filhos de Saul são 
mortos. P o sangue derramado clama da terra, Gn 4.10 / e só se aplaca com 
a morte dos responsáveis: “homicida morrerá” Nm 35.16, 19  

• Nesta batalha, Josué fala ao sol.…e este de detém até que os inimigos 
fossem completamente exterminados, Js 10.12 

• Assim, foram exterminando seus inimigos, Js 10.28 ao cap 12. 
• A terra conquistada é repartida, Js 13   
• O tabernáculo é levantado em Siló, Js 18 
• São estabelecidas as cidades dos levitas e de refúgio (ao homicida 

acidental, Nm 35.11) Js 20 
• Todos são abençoados e mandados para suas respectivas terras, Js 22 
  *para possuírem a terra (que faltava ser conquistada) Jz 2.6 
• MAS...Israel não exterminou completamente os povos da terra, Js 23.7 

• - Foram advertidos por Josué:  Js 23,7-8  
• “ Não entreis a estas nações...mas ao Senhor vos achegareis” 
• - Foram repreendidos pelo anjo do Senhor, Jz cap 2 / Jz 2.3   

• E o Senhor não os exterminou, “e os seus deuses vos serão por laço”   
• Enquanto Josué e os anciãos viveram, Israel serviu o Senhor. 
• Depois...começa o tempo dos Juízes: com sucessivas fases de afastar-se 

do Senhor, serem oprimidos pelo inimigo, clamarem ao Senhor que os 
libertava pela mão de um juíz.  Jz 21.25 

• Nessa época, ”cada um fazia o que PARECIA reto aos seus olhos”   
# Há instabilidade quando cada um faz o que quer, o que ACHA... 
   Há instabilidade quando não se elimina completamente o inimigo 
    (Todos já ouviram dizer: - “Ah! Que qui tem...Só um pouquinho!) 
    “Também, não precisa exagerar..., “Não precisa ser fanático.)  
  Há derrota ante o inimigo, quando se pactua com ele. 
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	Vitória	só	há	quando	se	elimina	completamente	os	
inimigos	
                  

Cap		20			VITÓRIA	é	QUESTÃO	DE	LEGALIDADE...	
	
• Deus sempre fala de modo a que seja entendido. 
• O pacto de Deus com o povo de Israel era perfeitamente compreendido por 

todos, israelitas ou não, por ser costume da época. 
• Explico: se um povo estivesse passando dificuldades, ou sob jugo opressor 

e um rei mais poderoso os livrasse, o povo liberto ficava “obrigado” a uma 
aliança de gratidão, fidelidade e possíveis serviços em relação ao rei 
libertador, que continuaria a protegê-los.  

• Foi exatamente o que aconteceu a Israel, 
• só que o libertador era o próprio Deus!  
• Compreensível a todos, também, era o castigo ou extermínio, em caso de 

rompimento da aliança por parte do protegido. Por que Israel não foi fiel à 
aliança com o Senhor, como devido se fosse liberto por um rei humano?  

• Por que os termos da aliança tocavam um ponto crucial: o pecado. 
• Por isso, Deus também instituiu o sacrifício, que apontava para a cruz, que 

cobria os pecados até à vinda de Jesus, Sl 32.1  
• Portanto, o que se requer de Israel? Somente,  fidelidade ao Senhor !  
    “ guardai muito as vossas almas para amardes o Senhor... 
     se de alguma maneira vos apartardes, e vos achegardes ao resto  destas 
nações...”  
     ‘ eles vos serão por laço, rede... e  espinhos...“     Js 23.11-15 Dt 28.15  

# JURISDIÇãO...é área de atuação legal; ex: de uma delegacia, tribunal.  
Um navio é jurisdição do país de origem. Mesmo aportado no Brasil, em 
navio inglês vale a legislação inglesa: enquanto no navio, se está sob leis e 
proteção da Inglaterra; fora do navio, vale a lei de onde se está. Em caso 
de guerra, sair do navio significa estar à mercê do inimigo. Exatamente 
isso é que Deus quer explicar. Mas é conceito complicado de entender. 
Mais simples e sugestivo, é dizer: se sair, será punido!    

• Depois dos Juízes, vieram os reis. Com Davi, um tempo de fidelidade a 
Deus. Com Salomão, o apogeu de Israel como nação. Mas, desviando-se 
do Senhor por causa das mulheres (e dos cavalos do Egito) que um rei não 
deveria ter.… o reino é divido:  Dt 17.16-17, 1Rs11.9-13  

• Ficam 10 tribos ao norte, mantendo o nome de Israel 
• Ficam duas tribos e meia ao sul, vindo a chamar-se reino de Judá 
• Israel, o reino do Norte, caiu de vez na idolatria e foi exterminado por não 

dar ouvidos aos avisos que Deus enviou pelos profetas. 
• JUDÁ, o reino do sul, capital Jerusalém, teve bons e maus reis; houve 

tempo de avivamento, mas acabaram indo para o cativeiro por não darem 
ouvidos à voz do Senhor, que falara por intermédio dos profetas.    

• Só no cativeiro Judá aprendeu a importância das Escrituras, que Deus fala 
sério, que poderia ter sido destruído, e só não o foi por causa da 
misericórdia e fidelidade de Deus, Sl 89.26-29, 30-37        

# O que precisa acontecer para “cair a ficha” de que Deus fala sério?  
 “ O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele, e, se o   buscardes, o 
achareis;  
    - porém, se o deixardes, vos deixará” 2 Cr 15.2   

	Vitória	há	enquanto	se	anda	com	o	Senhor	(fica	
no	 navio...) 

 

Cap	 	 20	 	 	 	 	 VITÓRIA	 REQUER	 OBEDIÊNCIA...	
																										(	princípios	da	derrota)		
• Saul não pediu para ser rei, não queria ser rei, foi escolhido por Deus para 

reinar sobre Israel, 1 Sm 9.15-17, 10.21-23 
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• O poder corrompe (frase histórica) 
# DERROTA, como o pecado, começa com pequenos deslizes, atitudes 
carnais, escolhas egoístas: uma atitude natural acolhida no coração.  
*Como rei, Saul ACHOU-SE no direito de fazer como lhe aprouve,1Sm 13.9   
• Não esperou Samuel, sacerdote, a quem era devido sacrificar ao Senhor: 

Saul mesmo ofereceu o holocausto, o que não era atribuição dele 
 
# DERROTA...ocorre quando não se respeita as devidas atribuições.  
• (- Fica no teu lugar...) 
*Repreendido por Samuel, *deu uma desculpa, culpando Samuel (como nós) “ 
o povo...e tu não vinhas nos dias aprazados...” Ler 1Sm 13.10-12    # demoras 
de Deus não são ocasionais.  
> Ler 1Sm 13.13-14 *Jesus “demorou” uns dias para vir ressuscitar a Lázaro, 
Jo 11.3,6,39 
• Interessante detalhe revela tática usual do inimigo: proíbe as armas (como 

no Japão pós-guerra) ”em toda...Israel nem um ferreiro se achava: os 
filisteus tinham dito: para que...não façam espada ou lança” 1Sm 13.19  

 
# DERROTA...ocorre quando o inimigo impede usar as armas. (Que 
impedimentos o inimigo tem tido o direito de colocar, em sua vida? Convém 
lembrar que a Palavra é a espada do Espírito, e ao cristão compete saber 
manejá-la bem. O que em impedido você de conhecer sua “arma” e saber 
manejá-la bem?) 
# Certa vez, animada com 2Co 10.4-5, falava animadamente: “nossas armas 
não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando 
sofismas...” e repetia, feliz, repetia. Um dia estanquei: “ESPERA Lá...que 
armas são essas? ” E fui ler na Bíblia, o verso TODO 
- Ah! No restante do verso, a resposta:  levando cativo todo o entendimento 
(pensamento) à obediência de Cristo” “nisto pensai” Fp 4.8    
• Qual tem sido o padrão de seus pensamentos? 
• Não “contente” com a “dura”de Samuel, nem alertado com o que o Senhor 

dissera sobre perder o reino, Saul novamente faz como ACHA... NÃO 
DESTRÓI COMPLETAMENTE OS AMALEQUITAS, poupa o rei, e as 
melhores ovelhas, contrariando, de novo, a ordem de Samuel, 1 Sm 15.1-3, 
18-21  

• A que Samuel responde: “o obedecer é melhor do que o sacrificar: e o 
atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Sm 15.22 

• P “a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade 
e idolatria” 1 Sm 15.23 

• Conseqüência: “porquanto rejeitaste a Palavra do Senhor, já te rejeitou o 
Senhor, para que não sejas rei sobre Israel! ” 1Sm 15.26 

• Depois disso, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei,1Sm 16.13-14  
“O espírito do Senhor se retirou de Saul, o assombrava espírito mau...”   
# No Velho Testamento, o Espírito Santo, enviado para obras especiais, vinha 
visitar pessoas escolhidas por Deus. Podia ser retirado. 
*No Novo Testamento, o Espírito Santo vem habitar no cristão, Jo 14.26 
“Tendo ouvido...e crido, fostes selados com o Espírito Santo ”Ef 1.13     
P de Física: na Terra, não existe o vazio: saindo um corpo, é imediata e 
proporcionalmente ocupado por outro. O vazio é cheio de AR.   
P ilustra princípio espiritual: “o espírito imundo...saído...anda por lugares 
áridos...diz: Voltarei...donde saí. Voltando, acha-a desocupada varrida e 
adornada. Então...leva consigo outros sete...são os últimos atos desse homem 
piores do que os primeiros” Mt 12.43-45 Que triste!  
# Vamos encher a nossa mente e o nosso coração com a Palavra! 
“Não deis lugar ao diabo” Ef 4.27 

	Vitória	há	para	os	que	conhecem	e	obedecem	à	
Palavra. 
   
 

Cap	22				APRENDENDO	COM	AS	DERROTAS	DOS	OUTROS	
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•  A História dos reis de Judá constitui uma sucessão de vitórias e derrotas, 
caso eles seguissem ou se desviassem do Senhor.  

P “estou convosco enquanto vós estais comigo” 2Cr 15.2 
# O exemplo do navio explica a questão de jurisdição: onde quer que esteja 
aportado, no navio VALE a lei do país de origem, em terra VALE a legislação 
do país onde estão aportados. Em guerra, se for país inimigo, sair do navio 
significa ficar à mercê das leis do inimigo. Mas essa determinação não existia 
na época, então Deus falou de modo que entendessem: comigo há vitória, 
separados de Mim, serão derrotados (por se colocarem na jurisdição do 
inimigo, onde Deus não atua em respeito à Sua própria determinação de que o 
homem é livre para escolher a quem quer seguir: e eles escolheram estar 
SEPARADOS de Deus, passando para a jurisdição do inimigo) Traição é crime 
de morte. 
Foram maus reis: ROBOÃO, JORÃO, ACAZIAS, ACAZ  
 
1-  ROBOÃO “não preparou seu coração para buscar o Senhor” 2Cr 
12.1,14 Erro: deixou a lei do Senhor: # saiu “do navio”, ficou à mercê do 
inimigo: *Sisaque, do Egito, sobe contra Judá: “vós Me deixastes...” 
2Cr 12.5-8 
OK   “Humilharam-se, não os destruirei...serão...servos para que conheçam a 
diferença de Minha servidão e da...dos reinos da terra”. - Foram pilhados, mas 
não foram destruídos: ficaram por servos. Houve guerras com Jeroboão todos 
os seus dias, 12.15. 
 
2- JORÃO...”tinha a filha de Acabe por mulher”, 2Cr 21.6 
Erro: aliou-se ao inimigo, mais que isso: trouxe-o para sua casa! Não confiou 
que o Senhor lhe garantiria o trono =Jeroboão I agiu por medo da concorrência: 
matou todos seus irmãos,21.4 
P O Senhor cumpre o que diz: não o destruiu  “em atenção ao concerto com 
Davi”, 2Cr 21.7,  Ler Sl 89.30-37 Fez corromper Judá (idolatria como a de 
Acabe) 21.11-13  
Conseqüências:  
 i) Edom se revolta e constitui rei, 
ii) grande flagelo: inimigo leva toda a riqueza, mulheres e filhos 
iii) Jorão fica com enfermidade maligna, da qual vem a morrer, 21.18 
 
3- ACAZIAS...filho de Atália, filha de Acabe, NETO DE ACABE! 2Cr 22.2- 
Erros: ouviu ímpios conselhos da mãe, aliou-se ao tio, rei de Israel; foi visitar o 
tio, 2 Cr 22.7  
Conseqüência: i) acabou sendo morto por Jeú, que destruiu toda a 
descendência de Acabe, como o Senhor dissera que faria, ii) Atália, sua mãe, 
“destruiu toda a semente real de Judá” 2Cr 22.10 (filha de Acabe, foi salva por 
estar em Judá).    
Advertência: - “Que qui tem...” pode custar muito caro!  2Cr 22. 10-12 
• Aliar-se ao inimigo quase custou a extinção da linhagem da promessa: pela 

misericórdia de Deus, Joás  é salvo por sua tia, casada com sacerdote 
Joiada, que o mantém escondido na casa do Senhor por seis anos. 

Vitória	há	quando	não	se	alia	aos	inimigos 

Cap		23			APRENDENDO	COM	A	DERROTA	DOS	OUTROS,	

continuação	
   
4- ACAZ...”NÃO FEZ O QUE ERA RETO AOS OLHOS DO Senhor” 2Cr 28.10 
Erros:  quer fazer aliança com o rei da Assíria, sacrificou aos deuses de 
Damasco, que o feriram: “disse: Visto que os deuses...da Síria os ajudam, eu 
lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína” e a de 
todo o povo que também, transgrediu após outros deuses.  2Cr 28.20-23  
Quebrou os vasos da casa do Senhor, fechou o Templo,28.24 Levou o povo a 
se desviar do Senhor, 2Cr 28.25 
Conseqüência: - atacado por  aliança inimiga, não prevalece sobre os 
inimigos. 
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5-  MANASSÉS...”fez o que era mal aos olhos do Senhor” 2Cr 33.2 
                        “de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações” 
2Rs 21.9 
Conseqüência: é levado amarrado para a Babilônia, 2Cr 33.11 
OK    “angustiado, orou ao Senhor...humilhou-se muito perante Deus; 
Conseqüência: “Deus...o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino: então    
conheceu Manassés que o Senhor era Deus” 2Cr 33.12-14, 15-17 
OK     fortificou as cidades, restaurou o templo e o culto a Deus 
 
6- AMOM...”fez o que era mal aos olhos do Senhor” 2Cr 33.21, 23, 24 
Erro: “não se humilhou como seu pai...antes multiplicou seus delitos. Foi 
assassinado em sua própria casa. 
 
7-  JOAQUIM I -   Reina 11 anos   2Cr 36.5 - ”fez o que era mau aos olhos do 
Senhor”  
Conseqüência: Nabucodonosor sobe contra Judá, 2Cr 36.6 - Joaquim I é 
levado em cadeias para o Egito, 
8-JOAQUIM II, com apenas 8 anos, reina só três meses e dez dias, 36.9 
é levado para a Babilônia - 2Cr 36.10 - # depois de...anos é tirado da prisão  
Ler _________ Interessante ato de mercê de um rei ímpio!  
9- Zedequias, colocado no trono de Jerusalém e Judá, reina 11 anos, 
Erros:   “fez o que era mau aos olhos do Senhor” 2Cr 36.12-13 
             “não deu ouvidos ao profeta Jeremias”   
             “rebelou-se contra Nabucodonosor”   
             “endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração...” 
Situação: sacerdotes e povo se desviam completamente do Senhor, 36.14 
“o Senhor Deus...lhes enviou a sua Palavra pelos Seus mensageiros...  
zombaram...desprezaram...mofaram...que mais nenhum remédio houve; E 
JUDÁ FOI LEVADO PARA A BABILÔNIA, EM CATIVEIRO!   
Sugestão: aliste numa folha os erros desses reis, para evitá-los! 

Vitória	há	quando	se	mantém	fiel	nos	caminhos	
do	Senhor	 
  

Cap		24				APRENDENDO	COM	O	EXEMPLO	DOS	OUTROS.	
• Mesmos os bons reis aos olhos do Senhor, tiveram seus erros: 
 1-ABIAS... Erro: tenta trazer à razão, evitando o confronto, 13.4-12 
                 # Conversar com o inimigo é inútil e perigoso!  
 Conseqüência: é atacado pela frente, e emboscado por trás,  2 Cr 13.13 
 OK - clamaram ao Senhor, tocaram as trombetas, gritaram  13.15-20        
 Conseqüência: Deus feriu o inimigo, ”foram abatidos”, houve paz. 
 
 2- ASA...OK destrói lugares de idolatria, mandou Judá buscar ao Senhor   
 *Houve paz por 10 anos: edificaram e prosperaram, 2Cr 14.2-6 
 P   O inimigo não dá sossego: *ATACADO por Será, o etíope, 2Cr 14.9 
 OK ASA clamou ao Senhor,  Ler 2Cr 14.11 
 Conseqüência: o Senhor feriu o inimigo e “fugiram”, 2Cr 14.12-5 
“e eles os perseguiram” até ficarem “quebrantados” 
 P “persegui...alcancei...não voltei senão depois de os ter consumido”  
 Sl 18.38 
 P “o Senhor está convosco enquanto vós estais com Ele” 2Cr 15.2, 7 
 G  “esforçai-vos, não desfaleçam vossas mãos;...a obra tem recompensa” 
 OK  ASA “esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra...” 15.8- 
 “ajuntou a todo o Judá...entraram em conserto de buscarem o Senhor  
 com todo o seu coração, e com toda a sua alma; aquele que não... 
 morresse...” Até depôs a rainha-mãe, despedaçando ídolo que fizera   
 Conseqüência:  houve paz até 35o. ano de seu reinado 
 P A cada escolha definimos nossa posição com Deus, ou não, 2Cr 16-1-6 
 Erros ...- ASA faz aliança com a Síria, contra Israel que o afrontava     
 - advertido por um profeta do Senhor, manda pendê-lo 
 - oprime a alguns do povo 
 - doente, não busca ao Senhor, 2Cr 16.7-12    Ler 2Cr 16.9 
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3-JOSAFÁ...1O fortificou-se contra o inimigo. 2Cr 17.1-2 
                  2o. intensificou a vigilância com pessoas preparadas  
                  3o. buscou a Deus e andou nos Seus mandamentos, 2Cr 17.4 
Conseqüência: Deus lhe confirmou o reino e fez-lhe próspero 
                  4o. tirou os altos e bosques de Judá, que outros não fizeram  
                       (onde o povo se desviava em idolatrias) 
                  5o. fez com que a Palavra fosse ensinada ao povo, 2Cr 17.7-9, 10   
Conseqüência: veio o temor do Senhor sobre todos os reinos e não 
guerrearam contra Josafá,   
                   6o.. Edificou fortalezas e cidades de munições, 2Cr 17.12 
                   7o.. Fez muitas obras nas cidades 2Cr 17.13 
ERROS: aparentou-se com Acabe e o ajudou na guerra, 2Cr 18.1,3  
OK  Mas, aceitou a repreensão do profeta,2Cr 19.2  
                   8o. Novamente faz o povo voltar  para o Senhor 
 
                   9o. Estabelece juízes para julgar o povo, 2Cr 19.5, 9-11,  19.6-10      
 
                  10o. Ordena que andem no temor do Senhor, com fidelidade e 
coração inteiro,                    
                  11o. Admoesta para que não se façam culpados perante Deus 

Vitória	há	quando	se	aprende	a	evitar	o	erro	dos	
outros	 

Cap		25			APRENDENDO	COM	O	EXEMPLO	DOS	OUTROS	
																				-	continuação	1	
 
Continuamos vendo o exemplo de Josafá, o terceiro rei bom. 
•••• P Andar com Deus não isenta do ataque do inimigo, 2Cr 20.1 

* Na mirado inimigo, o que fazer? Temor é reação natural 
a) buscar ao Senhor. b) apregoar jejum.  c) buscar ao Senhor juntos   
P  “a peleja não é vossa, senão de Deus” 2Cr 20.15 
P   cada batalha tem a sua estratégia própria, 2Cr 20.17,21-22, 20 
P   LOUVAR AO SENHOR em guerra, é estratégia que conduz à vitória 
P   CRER NO SENHOR dá segurança, CRER NA PALAVRA traz prosperidade  
P   LOUVAR AO SENHOR pelo livramento, 2Cr 20.27-28 
Conseqüência: cai o temor do Senhor sobre os inimigos, há paz! 
Mesmo assim, e apesar de tudo, ninguém está isento de fazer bobagens: 
“Josafá aliou-se a Acazias, rei de Israel para fazer navios”2Cr 20.36 
P “aquele que cuida estar em pé, olhe: não caia! ”, 1Co 10.12  
    (Pus sinais para enfatizar a vigilância) 
P Aliar-se ao inimigo leva à derrota“que comunhão tem luz com trevas?” 2Co 
6.14 
P GANÂNCIA, leva a aliar-se ao inimigo, leva à derrota, 1Rs 22.49   
P VIGIAR: mesmo quando tudo está bem, especialmente quando tudo vai bem. 
Conseqüência: tempo, trabalho e dinheiro PERDIDOS! 2Cr 20.37 
 
4- JOÁS...rei aos sete anos, sob tutela do sacerdote Joiada, 2Cr 23.16  
“fez aliança entre si, o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor  
“fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias de Joiada”24.2 
 # Digno exemplo de Joiada:- influência e agir retos quanto ao rei,   
                             - não ultrapassou, manteve-se no seu lugar. 
Erros de Joás:  2 Reis 12.17  
i) exemplo indigno, quando o tutor morreu, desviou-se do Senhor, 2 Cr 24.17  
     Para pensar: A quem você tem dado ouvidos? 
ii)  Zacarias, filhos de Joiada, é apedrejado ao admoestar o povo  
P clamor do sangue inocente, Jesus lembrou esse fato, Mt 23.35   
  
Conseqüência: a Síria sobre contra Judá, faz um grande estrago,  
                       deixa o rei Joás muito ferido; 2 Cr 24.23-27  
        >  Conspiraram contra ele, e o mataram, 2Cr 25.27-28 
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5-AMAZIAS ”fez o que era reto, porém não com o coração inteiro”   25.2 
Erro: fortalece o exército com soldados pagos, vindos de Israel. 25.6 
OK: advertido pelo profeta, despede os soldados de Israel, 25.7-10 
Lição: aliar-se com inimigo dá prejuízo: perdeu a prata do soldo 
P “força há em Deus para ajudar e para fazer cair”, 2Cr 25.8  
# não convém pedir reforços ao inimigo: perde a bênção! Sl 118 
P melhor é o pouco com Deus, do que muito com aliados inimigos. 
O rei disse: -”. Que se fará da prata que dei às tropas de Israel? ”  
P “Mais tem o Senhor que te dar do que isso”, 2Cr 25.9 
P o inimigo é vingativo, vem à forra: “feriram 3 mil e saquearam”25.13 
Erros:  
 i) traz e adora os ídolos dos inimigos derrotadas, 2Cr 25.1  
         - advertido por um profeta, não lhe dá ouvidos 
ii) chama Israel para confronto armado, - advertido pelo rei de Israel, não lhe 
deu ouvido   
iii)  Guerreia contra Israel (o reino do norte) , 2Cr 25.21 
Conseqüência: Amazias  fica preso em Jerusalém, que tem parte de seus 
muros derrubados, o templo é saqueado, reféns são levados, 2Cr 25.23-24 
     Joás, rei de Israel ( o reino do norte) prendeu a AMAZIAS, rei de Judá e 
saqueou Jerusalém 
Interessante é que o rei de Israel morre e  AMAZIAS VIVE AINDA 15 ANOS, 2 
Cr 25.25-28 
Depois, conspiraram contra ele, e o mataram, 2Cr 25.27-28 ( morreu 
assassinado, como o pai)  
 
# Quanto estrago, prejuízo e sofrimento a quem não tinha nada com a 
insensatez do rei! Às vezes, nossos erros prejudicam muito a outros.  

Cap		26			APRENDENDO	COM	O	EXEMPLO	DOS	OUTROS	
														-	continuação	2	’Tudo...foi escrito para nosso ensino ‘ Rm 15.4  
  

  
6- UZIAS...”fez o que era reto aos olhos do Senhor” 2Cr 26.4 
        “Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar” 2Cr 26.5 
         Restaurou os estragos de guerra, edificou torres, cavou poços 
         incentivou a agricultura, armou o exército,até inventou armas 
Erros: havendo-se fortificado, exaltou-se seu coração, até transgredir 
         contra o Senhor: entrou no templo para queimar incenso, 26.16 
         # o que era atribuição exclusiva dos sacerdotes!    
         Passou dos limites, como Saul!  2Cr 26.19-21  
Conseqüência: ficou leproso, morou em casa separada até morrer  
 
7- JOTÃO...fica como príncipe regente até à morte do pai, 2Cr 26.21 
ao assumir o trono,“fez o que era reto aos olhos do Senhor” 
”se fortificou...porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor” 27.2, 6   
 
8- EZEQUIAS - ”fez o que era reto aos olhos do Senhor” 2Cr 29.2,30.18-20 
*Restaura e purifica o templo, convoca o povo, celebra a Páscoa: 
“O Senhor que é bom, faça reconciliação e com aquele que tem preparado o 
seu coração para buscar ao Senhor” “ouviu o Senhor...sarou a terra”  
P o inimigo nunca desiste, Senaqueribe, da Assíria, sobe contra Judá. 
OK - Toma providências práticas: tapa os poços fora da idade, reforça os 
muros, equipa os soldados, ajunta o povo para dar-lhes ânimo: 32.7 
“Esforçai-vos...tende bom ânimo; não temais...há Um maior conosco”  
Tática do inimigo: afrontar e desanimar o povo, 2Cr 32.9-18 
                   denegriram as atitudes do rei 
                   afrontaram a Deus  
 OK -  “o rei Ezequias       i) não se defende, entra na casa do Senhor,  

ii)  e o profeta Isaías...clamaram ao céu” 32.20 
iii) apresenta ao Senhor as cartas 

provocativas. 
P -  Atiçar os nossos brios é tática do inimigo, para nos defendermos. 
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   # Mas Ezequias, confortado por Isaías, confiou no Senhor, 2Rs 19 
Sempre é bom ter ao lado alguém firme na fé, especialmente em luta. 
Conseqüência: “o Senhor...destruiu a todos...no arraial da Assíria 
Senaqueribe volta envergonhado à sua terra, é morto pelos próprios filhos, 
quando orava no templo do deus deles,2 CR 32.21-22, 2Rs 19.37  
OK Ezequias foi curado de doença mortal, viveu mais 15 anos. 
Erro: “seu coração se exaltou” 2Cr 32.25, 2Rs 20.12-21 vindo a embaixada da 
Assíria, Ezequias esnobou mostrando todos os seus tesouros e magnificência. 
“Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu 
coração”, 2Cr 32.32, Tg 1.13-15  
- Advertido pelo profeta Isaías, 2Rs 20.14-18   
OK   “...se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de 
Jerusalém; e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles, nos dias de 
Ezequias ” 2Cr 32.26-27 
Erro:  não avaliou devidamente as conseqüências de seu erro, 2Rs 20.19 
 
 

Cap		27		APRENDENDO	COM	O	EXEMPLO	DOS	OUTROS	
													-	.continuação	3	  “Tudo...para nosso ensino” Rm 15.4 

9- JOSIAS...”fez o que era reto aos olhos do Senhor” 1Cr 34. 2-3,8,21 
       # Sofonias era profeta no início do reinado de Josias. 
          Talvez a atitude do rei fosse resultado de ouvir o profeta.  
 OK aos 16 anos, começou a buscar o Senhor; aos 20, purificou a terra       
       aos 26 anos, repara o Templo: acham a Lei, consultam a profetiza   
      “Assim diz o Senhor...como o teu coração se enterneceu, e te    
       humilhaste perante Deus, ouvindo suas palavras contra este   
       lugar /também Eu te tenho ouvido, diz o Senhor”,  2Cr 34.27-29 
 OK “Leu todas as palavras do livro do concerto, fez concerto... 
       para andar após o Senhor...e fez estar em pé todos se acharam em    
       Jerusalém...fizeram conforme o concerto de Deus” 2Cr 34.30-32    
      “tirou todas as abominações... 2Cr 34.33 
      “todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor”  
      “Josias celebrou a Páscoa” 2Cr 35.1 
Erro: mete-se em batalha que não é sua (custou-lhe a vida!) 2Cr 35.21 
       não dá ouvidos à advertência de Faraó, acaba morto! 35.22-24  
Conseqüência: o Faraó sobe contra Judá, 2Cr 36.3  
 
10- Joacaz... reina apenas três meses: deposto por Faraó, é levado ao   
Egito. Judá fica tributário do Egito, 2Cr 36.2-3 Eliaquim, irmão de Joacaz: Faraó 
o faz rei de Judá, e muda seu nome para JOAQUIM I, 2Cr 36.4   
# Mudar de nome significava perda de autonomia, e estar debaixo da tutela do 
Egito, no caso. Contra ele sobe Nabucodonosor, 2Cr 36.8     
# Sempre os erros se repetem: não dar ouvidos ao Senhor, presunção, 
idolatria, alianças com o inimigo... 
• Acerta quem é fiel à aliança com o Senhor, cuida para que o povo siga ao 

Senhor, dá valor às Escrituras, zela por seu ensino: 
• o resultado é um bom reinado, e paz na terra.  
• Os homens precisam atentar bem para esses princípios, pois do 

desempenho deles, como REI EM SEU LAR, depende a harmonia da casa.    
• Depois de Joaquim I, reinam  

 
11- Joaquim II, sobe ao trono com 8 anos, é levado preso por Nabuco 
                      -  após 37 anos, é restaurado 2Cr 36.9 
                       - termina seus dias comendo na mesa do rei inimigo, 2Rs 25.27-
30  
                                
12  Zedequias, ”mau aos olhos do Senhor” Reinou 11 anos, 2Cr 36.11 
     -Rebelou-se contra Nabuco...que sitia Jerusalém por 3 anos 
       -Não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Jerusalém é arrasada. Judá é 
levado cativo para a Babilônia, 2Cr 36.15-20. Jeremias escreve suas famosas 
Lamentações... 
 
Sugestão: aliste acertos (OK) e erros em colunas paralelas. Todos estamos 
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sujeitos a erros quando.... Vamos buscar seguir os bons exemplos, e que a 
lista de erros sirva de alerta em áreas que precisam de redobrada vigilância!    
 
 

Cap		28			Vitória	depende	de	soldados	bem	treinados		
 
• Guerras são feitas com soldados. O desempenho do exército, cada 

soldado agindo em unidade com seu batalhão,ou não_  define a vitória ou 
derrota.    

• Na Bíblia, a vida cristã é apresentada como uma batalha, Ef 6.12 
• “Milita a boa milícia da fé” 1Tm 6.12 
• Que significa a necessidade de se organizar como um exército:  unidade, 

hierarquia, disciplina, treino, obediência, lealdade, coragem ( dispostos 
a dar a vida pelo país) 

1- UNIDADE... Unidade é essencial ao cristianismo verdadeiro. 
• Jesus orou para que houvesse unidade ente os discípulos, da mesma forma 

que Cristo é um com o Pai, João 17.21  
# Nunca se viu um corpo indo à luta, enquanto seus pés ficam em casa; 
nem se soube de exército esfacelado ser vitorioso. Pelo contrário: jogar uns 
contra outros é tática do inimigo para enfraquecer a resistência, facilitando a 
derrota. “Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não 
vos consumais também uns aos outros. ”Gl 5.15.  
“Onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra 
perversa”. Tg 3.16 

2- HIERARQUIA... é muito importante: no mundo espiritual, como no físico, 
para que haja ORDEM e se estabeleça a cadeia de autoridade. * *Toda 
autoridade é delegada por Deus, o Senhor dos Exércitos, 

• Jesus, que venceu, nos conduz em vitória, 2Co 2.14 Atualizada 
• “Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo” 
• #Paulo devia estar pensando no bem conhecido costume romano de fazer 

parada triunfal a cada vitória: o general vitorioso entrava na cidade à frente 
do exército, seguido dos inimigos feitos escravos.     

• O Espírito Santo, arvora “sua bandeira contra o inimigo”. Is 59.19 
• # Como nas Cruzadas, a bandeira à frente indicava sob a autoridade de que 

reino aquele grupo de soldados ia à batalha.    
• Na família, o marido é o cabeça, que8 deve estar sujeito a Cristo, 
• # REBELDIA na ordem familiar precisa ser tratada com seriedade. 

“Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher; e  
Deus a cabeça de Cristo. ” 1Co 11.3  

• Na igreja local, lideranças levantadas pelo Senhor, sob a supervisão de 
pastor, devem ser observadas, levando-se em conta os dons do Espírito.    

• Unidade e Hierarquia tratam da mobilização de indivíduos que precisam agir 
como um todo.  

• Para que tal aconteça, CADA UM precisa ocupar dignamente o seu lugar: 
desde o mais importante, até o soldado raso mais novato.  O que se requer 
de um soldado?     
  

3- DISCIPLINA...tudo feito a tempo e à hora, em ordem, de acordo com as 
regras, a começar pelo despertar: cama arrumada, higiene pessoal, uniforme 
impecável, PRONTOS para receber as ordens do dia.   # Cristão deveria primar 
pela disciplina em sua vida pessoal, nos negócios, no lazer, na igreja local... 
“se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de 
Deus? ”  (1Tm 3.5)   “Quem milita, não é coroado se não militar 
legitimamente”.  2Tm 2.5 
   “Todo aquele que luta de tudo se abstém...” 1Co 9.25 
    “Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR relaxadamente! ”     Jr 48.10 
(ARA).  
   
4- TREINO...muito treino! Para estar em boa forma física, ter reflexos rápidos, 
para ter expediente e saber o que fazer em situações de com- bate. A vida de 
outros depende da competência de CADA UM! “Os quais, em razão do 



25 

 

costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal” 
Hb 5.14 
  #Hábitos formam-se ao se repetir 35 vezes seguidas um certo   procedimento. 

Ato reflexo, que se faz sem pensar, requer treino   constante. 
    ASSIM O CRISTÃO PRECISA AGIR cf A PALAVRA, EM TODO O SEU 
VIVER.  

#Além de saber agir, principalmente, os soldados precisam conhecer e saber 
manejar bem sua arma, mantendo-a limpa e lubrificada, mesmo em tempo de 
paz. “Que maneja bem a Palavra da verdade” 2Tm 2.15 

5- OBEDIÊNCIA... inadmissível um soldado que não obedeça a ordens. A 
disciplina no exército é  
     severa podendo chegar até à corte Marcial. Assim, é inadmissível cristão 
não obedecer à     
     Palavra!     #  Há dificuldades na obediência à Palavra, por causa da 
natureza pecadora que    
      não some ao se converter,mas édiferente de uma franca rebeldia às 
diretrizes das Escrituras.   6- LEALDADE...“ninguém que milita se embaraça 
com negócios desta vida, a fim de agradar Àquele que o alistou para a guerra” 
2Tm 2.4 

• # nas pequenas e grandes coisas...Ex: é correto fazer coisas pessoais em hora 
de expediente?   

   *Como não é correto tratarmos de outros interesses além dos do Reino, em 
tudo quanto fizermos: ” por palavras ou por obras, fazei...em nome do Senhor 
Jesus, dando por Ele graças a  Deus”   Cl 3.17, 23 “...fazei de todo o coração, 
como ao Senhor, não aos homens”    

• Esse era o perfil de um cristão, há alguns anos atrás. O que acontece com 
os cristãos, hoje em dia?   

•  
7-  CORAGEM ... um soldado que vai à guerra sabe que precisa estar disposto 
a dar sua vida pelo país e pelos companheiros de luta.  Muitas vezes haverá 
situações em que terá  de provar sua coragem, vencendo o medo  e fazendo o 
que precisa ser feito.  Cristãos também precisam ser discipulados para virem a 
ser  soldados bem treinados Mas falta esta visão às igrejas. 
 
Vitória	há	quando	se		treina		cristãos	para	serem		bons	soldados	
de	Cristo	

Cap		28				Vitória	no	Espírito	

	
• Como é batalhar no Espírito?   
1- Depender inteiramente de Deus, não usando estratégias próprias, carnais, 
sem nada de Deus nos meios e nos fins, a não ser a fachada de que “é para 
Deus”... Zc 4.6 
“não por força nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor” 
“as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus... 
 levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo” 2Co 10.4-5 
 
2- Fortalecidos no Senhor, e na força do Seu poder.  Ef 6.10 
 “os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como 
águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão” Is 40.31. 
• “a alegria do Senhor é a vossa força” Ne 8.10   
   “Diga o fraco: - Eu sou forte”   
“Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força ...pequena”  
 
3- Devidamente protegido: armadura. Ef 6.11-17 

   Paulo dá o exemplo de uma armadura romana: assunto de amanhã 
 

4-  Orando no Espírito 
    Para se manter contato constante com a base, de onde se tem visão ampla 
do local de batalha, de onde se recebe ordens para avançar ou recuar, e 
estratégias adequadas para situações inesperadas.    
    Para se orar no Espírito é preciso: 
4.1   andar no Espírito: sem cobiçar vanglórias, sem irritar, sem invejar   
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4.2 vigiar para não entristecer o Espírito com amargura, cólera, ira,  
    gritarias vocais ou mentais= pensamentos viciosos que giram na   
    mente, como disco rachado, quando necessidades não são atendidas ou    
   direitos são violados; blasfêmia, ao pensar que está alheio: 
  “por que  blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu  
   não inquirirás?”  Sl 10.13 “Tu o vistes...” Ler Sl 10.13-14  
   malícia = intenção maldosa 
   Não sendo pessoa maligna, mas benigna, crítica, mas misericordiosa  
   ressentida, mas perdoadora 
 
4.3  ser renovadamente cheio de Espírito: 
   Falando...”a boca fala do que está cheio o coração” Mt 12.34? 
                  #ESCUTE SUAS PALAVRAS!  
   Louvando...no coração, pelo que o Senhor é... Ler nos Salmos  

 Dando graças...em sua mente, sabendo que tudo contribui para que  
                  a imagem de Seu Filhos seja formada em você Rm 8.28-29. 
 Sujeitando-vos... nos relacionamentos, não querendo prevalecer a  
 todo  custo : 

i)  seja por orgulho, achando-se melhor do que os outros  
ii)  seja por sentimento de inferioridade que o “obriga” a diminuir o outro a 

fim de que você se sobressaia 
iii) seja por auto defesa, com medo de ser explorado: confie que o Senhor 

cuida de sua causa e não permitirá que seja injustiçado 
4.4   não extinguindo o Espírito... por não ser atendido, o Espírito se cala 
         Extingue-se o Espírito com desculpas  esfarrapadas que indicam 
rebeldia : Já vou( e   
       não vai , nunca) – Não tenho tempo.   – não tenho jeito  - Tenho idéia 
melhor  
        -  Eles não vão gostar ... 
 
4.5  “Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração” Hb 
4.7 
 
 5-  Jesus, “O que venceu”, vivenciou como homem a absoluta dependência do 
Espírito Santo, “aprendeu a obediência ““em tudo foi tentado sem pecado” e 
resistiu vitoriosamente à tentação básica da humanidade,  firmando-Se na 
Palavra:- Está escrito...  Mt 4  
    Onde Eva caiu ( Gn 3)   Jesus venceu (Mt 4), nós temos de vigiar , 1 João 
2.15-17 
     > a concupiscência dos olhos,  a da carne e  a soberba da vida!  
 

Vitória	 há	 sob	 a	 direção	 e	 poder	 do	 Espírito	
Santo		
 

Cap		29			A	ARMADURA	DE	DEUS	
Paulo dá o exemplo de uma armadura romana:   
1-cingindo os lombos, era um cinto que segurava todas as partes da  
     armadura nos seus devidos lugares, dava firmeza, segurança:  
     a Verdade.     # Assim a Palavra coloca as coisas nos devidos lugares, dá 
firmeza  

   e segurança ao cristão. 
 

2- couraça da justiça: “não tendo justiça própria...”   
*Vestir a couraça da justiça é andar na luz, falando a verdade momento  
  a momento para Deus, confessando imediatamente qualquer   ato, 

pensamento, intenção, sentimento, desejo que não agrade a Deus  
 “se andarmos na luz...o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado”   

1Jo 1.7 
 

3-“calçando os pés na preparação do Evangelho da paz” Ef 6.15 
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Pés calçados, PROTEGIDOS, para poder andar em qualquer terreno, 
quanto for preciso, CONFORTÁVEIS, fala do meu andar como cristão, 
neste mundo: o testemunho cristão é algo natural, confortável para o 
verdadeiro cristão, e que o protege das tentações e das situações dúbias 
PARA que possa sempre falar de Jesus para quem quer que seja, onde 
quer que esteja! Evidente que é pessoa pacífica: não encrenqueira, de 
gênio difícil, insuportável, criadora de caso, crítica, etc... # Uma boa 
prática, é se perguntar: 

    - Depois dessa atitude, posso falar de Jesus, dar um folheto?  
4- Escudo da fé... 
     Fé na obra da cruz, na vitória de Jesus, no poder do Espírito Santo  
     (Que me aproprio conhecendo a Palavra, guardando-a no coração) 

   PARA apagar “todos os dardos inflamados do maligno” Ef 6.16 
# Antigamente, uma das táticas de guerra, era lançar enormes dardos com 
tocha acesa na ponta contra as portas das cidades, que eram de madeira. 
O fogo deixava um ponto fraco, arrombado com solavancos de troncos de 
árvores. # Uma boa dica para saber se é dardo do inimigo: 

•••• O que deixa você “queimado”, furiosos, indignado, como se atingido por 
aquelas bolinhas de papel, lançadas em sala de aula: arde! 

•••• Fé para lidar com sua humanidade, crendo estar resolvida pelo poder da 
cruz, onde o EU morre, Lc 9.23, 14.33 Gl 2.20         

  Fé no poder do sangue de Jesus que purifica de todo o pecado 
  Fé que Jesus “despojando principados e potestades publicamente  
  os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz” Cl 2.15  
  Fé que “o Senhor Reina” Sl 93.1 
  até mesmo nesta circunstância que você vive agora.  
  Fé...em tudo o que a Palavra diz, que Deus é... 
 

5- Capacete da salvação... protegendo seus pensamentos de investidas 
malignas: acusações, sugestões pecaminosas, pensamentos derrotistas, 
contrários à Palavra.  
 

6-   A espada do Espírito.... Sua arma que precisa conhecer e saber manejar 
bem. *Saber manejar a Palavra é ter lido e guardado no coração versículos que 
o Espírito Santo vai poder lembrar na hora da dificuldade. ”Colecione” critérios 
da Bíblia sobre...copiando o essencial dos versos   que tratam daquele 
assunto. # Famoso general romano dizia: “Se quer paz, prepara a guerra” Em 
tempos de paz temos de nos armar com a Palavra, sabendo o que diz, onde 
diz...para sabermos revidar os ataques, mantendo a paz em nossos corações e 
circunstâncias, território conquistado a tão alto preço: o sangue de Jesus.   
 
7- Orando todo o tempo no Espírito  _ como , na guerra,  convém sempre 
manter contato com a base para instruções e socorro em caso de perigo.  

Vitória	há	para	soldados	bem	protegidos	com	a	armadura	de	Deus		

Cap		30			
ACERTOS	E	DESACERTOS	EM	TEMPO	DE	RECONSTRUÇÃO	

 
Mesmo com maravilhosa intervenção de Deus, como prometera,  possibilitou 
a volta dos judeus para Jerusalém, após terem sido levados cativos para a 
Babilônia,  Jr 25.12  
• Eles não terminaram a obra começada: a muito custo, pela palavra de 

Deus enviada através dos profetas Ageu e Zacarias, acabaram a 
construção do Templo. 

•  Para terem uma idéia dessas etapas, segue um esquema: 
OK.  
em 536aC ...Zorobabel volta com sacerdote Jesua, Ed 1 a 3. Restauram o altar 
e o culto, mas...  
Em 535aC    Erro: - a reconstrução do Templo é interrompida por 
inimigos: 
                      i) tentaram se fazer de amigos, e quiseram construir juntos, Ed 
4.2.   
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                          Zorobabel disse: - Não convém...” Ed 4.3. 
                     ii) debilitavam as mãos do povo, inquietava-os no edificar, Ed 4.4  
                     iii) alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seus planos 
junto ao rei,  
                     iv) escreveram cartas infamando os judeus, Ed 4.5-7 e intimidam 
o rei, 4.13-16 
                      v) O rei ordena a suspensão  da obra e até usam de força bruta. 
Ed 4.23 

    P  Mesmo sendo o Senhor Fiel e Misericordioso, o inimigo não  dá sossego, e 
faz de tudo para  
         dificultar e impedir qualquer obra  de restauração que ficou parada por 
15 anos   

 
Em 520 aC   OK  Deus envia profetas Ageu e Zacarias que exortam 
retomar a construção                               
                            Reiniciada a construção do templo, nova investida do 
inimigo: 

                          i)  confronto e intimidação: - “Quem deu ordem...? ” Ed 5.3 e  6,17 
                     ii) E enviam carta ao rei informando sobre a construção do templo 
e perguntando se há, mesmo ordem de Ciro para reconstruir o Templo.# às 
vezes, sem querer, o inimigo favorece.     
                   iii) O rei foi verificar e constatou haver mesmo a ordem de Ciro.  
Vejam quanto atraso na obra do Senhor, envergonhando seu nome, por pura 
ingenuidade ou bobeira Jesus “disse os filhos deste mundo são mais prudentes 
na sua geração do que os filhos da luz. ” Lc 16.8   
>    NÃO VAMOS ATRASAR A OBRA DO SENHOR POR INGENUIDADE (ou 
bobeira!) 
>    ‘ o que tendes de fazer, faze-o depressa!  João 13.27  
 
 Confirmada a ordem de Ciro e prometido castigo a quem tentasse mudá-
la, os judeus voltam à obra da  construção do Templo, ( Ed 6.11, 13-16) #  
Nova advertência: Quantas coisas há em sua vida  estão por terminar? Isso 
não vem de Deus. P   TERMINE O QUE COMEÇOU!  
•        Seja destruir totalmente o inimigo, seja realizar totalmente a obra 

do Senhor  
 

Em 516 aC   4 anos depois,  terminada a obra, o Templo  é consagrado (Ed 
6.13)   
                      OK Deus é glorificado pelas obras completadas.  
 
Em 457aC passados 59 anos, Deus usa o rei Artaxerxes para dar novo 
empurrão à restauração do povo em Jerusalém: envia Esdras para ensinar a 
lei. ( Ed 7.1,10) E muitos voltam com Esdras, Ed  8  OK é preciso ensinar as 
Escrituras ao povo 

 
• Os erros apontados pelas Escrituras precisam ser acertados.  

Erro: casamentos mistos é erro revelado pelo estudo da Palavra, Ed 9. 
       OK   Mulheres e filhos são despedidos e   mandados de volta a 
Babilônia   
 # Na Bíblia, há relato de coisas duras e difíceis de serem feitas. Mas corrigir 
erros sempre o é. 
 
P    O que Deus diz, é... Quem aceita, bem; quem não aceita, sofre!   
    O preço do pecado é muito alto, causa muito sofrimento a todos os 
envolvidos.  
     Muitas vezes, na Bíblia, a família toda sofreu por erro do líder.  
     Obs: maridos: vivam “a vida comum do lar com entendimento”. 1Pe 3.7 
      P   consertar erros do passado geralmente é difícil e doloroso,  
           -  mas tem de ser feito, se quiser andar com deus. 
# Uma advertência: por mais difícil que seja não pecar, ainda é mais fácil do 
que consertar o estrago, depois, ou ter de conviver com o erro para o resto da 
vida! O diabo sugere que Deus é estraga-prazeres que não quer que Seus 
filhos se divirtam, vem com uma conversa mole: - “Que qui tem...”  Quem caiu 
nessa (todos nós, em diferentes níveis e áreas) sabe como foi difícil, DEPOIS... 
Lembra da história do caracol? Ela achou bonitinho ‘ apenas um caracol’ que 
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veio a ser uma  tal praga que destruiu  todas as plantas do quintal, e nada  
mais deixaram plantar ali.        

Vitória	há	quando	se	superam	todos	os	obstáculos		
 
Cap 31  cronologia da volta do cativeiro 
 
Rascunho, não por no site! 
• Quando Moisés aparece, manifesta o poder de Jeová, superior a todos os 

deuses do Egito, institui a Páscoa (já pensou como estava a cabeça dos 
israelitas?)  

• Saem do Egito, passam a pé pelo Mar Vermelho, o exército inimigo  é 
destruído 

• Recebem a Lei, fazem o tabernáculo, vêem a terra prometida 
• Mas não crêem que possam conquistá-la, 
• Por isso, ficam  zanzando  pelo deserto  40 anos experimentando o cuidado 

e suprimento de Deus: o povo conheceu a Deus mas por causa do 
murmuradores, ficaram sob o juízo de Deus até que todos os murmuradores 
morreram no deserto  

P  ‘como falastes aos Meus ouvidos, assim vos farei ( vamos morrer neste 
deserto) Nm 14.28 
• Moisés faz seus discursos de despedida à nova geração, registrados em 

Deuteronômio. –x-   
 


