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NOTA    INTRODUTÓRIA 
    Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão ampliar 

seus conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Além disso,através   

delas, irá aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor adorá-lO e servi-lO. 

INTRODUÇÃO  AO   ASSUNTO 
Esta é uma série de artigos sobre batalha espiritual. Sendo um assunto mais denso, os capítulos 
foram divididos em40  dias para serem lidos como devocionais a fim de propiciarem momentos 
de reflexão entre um tópico e outro. Também para haver tempo de olhar as referências na Bíblia 
( ou no google)  Mas é melhor ler e marcar na sua Bíblia.  
 

DIA 01Cap. 01BATALHA ESPIRITUAL 

 
Batalha espiritual é assunto denso e precisa ser tratado com cuidado e atenção. 
Os textos serão curtos no intuito de levar à meditação mais profunda.          
 
1- ESTAMOS EM GUERRA!Mt 10.34 
’Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada’ 
 
1.1Nas regiões celestiais 

‘...não é contra carne e sangue que temos que lutar,  mas sim contra os principados, contra 
as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da 
iniqüidade nas regiões celestes’.( Ef 6.12)   
☺ Toda oposição aos cristãos expressa uma luta espiritual: não há como se esquivar    
   ‘Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições ‘ 2Tm 
3.12 

1.2No mundo 

‘ o mundo jaz no maligno! João 5.19  
‘ Estão no mundo, masnão são do Mundo’. João 17  
☺ Cristão é como uma ‘farpa’ no mundo: 
- todo o sistema se mobiliza para combater aquele ‘corpo’ estranho. 

 
1.3Em disputas interpessoais, Tg 4.1 
‘Donde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vêm disto, 
       -dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? ’ 

• ‘Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, 
- vede não vos consumais uns aos outros. ‘ Gl 5.15 

 

• Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que 
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nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. ’Gl 4.29 
☺ Eiso motivo de tantas disputas dentro das igrejas, entre lideranças e irmãos! 
 
     DIA02 
 
2 - HÁ CONFLITO DENTRO DE CADA CRISTÃO. Gl 5.17 
 ‘... a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; 
    - e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis’  
 
2.1O bem que quero não faço....  Rm 7.19 
‘Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. ’ 
☺ Eis odilema cada verdadeiro cristão  que se dispõe a andar com Deus: em Verdade, na luz 
     Mas, há uma saída preparada por Deus :se falarmos a verdade que há no íntimo, a cada   
momento,‘o sangue de Jesus purifica de todo pecado. ’1 João 1.7  

• Exemplo: se plantamos uma horta, veremos que, todos os dias, nasce mato! 

• Se arrancado diariamente, vão rareando masprecisa disciplina para continuar arrancando  
os matinhos. Se forem deixados lá, um belo dia percebe-se que o mato, ’tomou conta do      
pedaço’,  tirando a força da terra para o que de bom lá se plantou.      
 
2.2.Fazei morrer, mortificai... 
➔Despojai-vos, quanto ao procedimento anterior, do velho homem,  
       - que se corrompe pelas concupiscências do engano. ’Ef 4.22  

• ‘Como filhos obedientes, 1Pe 1.14 
➔ Não vos conformeis às concupiscências que antes tínheis na vossa ignorância; 

• Amados, exorto-vos, comoaperegrinos e forasteiros, que vos abstenhais das 
concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. ’1Pe 2.11 

• ’que, no tempo que ainda vos resta na carne não continueis a viver para as concupiscências 
dos homens, mas para a vontade de Deus. ’1Pe 4.2 

☺ Note que são decisões decorrentes de 
      - ter nascido de novo, - de ser filho de Deus, - de ter entendido que esta nossa vida é 
passageira, fugaze - de se submeter à vontade de Deus expressa em Sua Palavra.    
➔ ‘Exterminai, pois, vossas inclinações carnais; a prostituição, impureza, a paixão, a vil 
concupiscência, e avareza, que é idolatria’( Cl 3.5 )   ☺ esse  ‘pois’  indica que tal decisão é 
decorrente de certos fatos espirituais ocorridos nos verdadeiros cristãos: 
Como recebestes a Jesus Cristo, assim também andai nEle 
’Cl 2.6 
 Receber Jesus faz nascer de Deus, mas é preciso dar continuidade a esse processo, como  
nascer fisicamente é apenas o início da vida de uma pessoa. Então, tem todo o resto da vida 
para crescer e aprender a viver .A vida cristã é do mesmo  jeito   
 
DIA03 
 

• Tendo recebidoa Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de Deus, João 3.3, 5, 7  
- fomos feitos filhos de Deus ( João 1.12) Agora , é  preciso dar continuidade  à nova vida e 
responder  ao chamado seguinte que é : ‘Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se 
negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me",  Lucas 9:23 

• Gálatas mostra a salvação pela fé no sangue de Jesus derramado na cruz,e termina 
afirmando: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências.” (Gálatas 5:24) Quer dizer que o cristão já assumiu o seu lugar na cruz. 
Colossenses  leva o cristão ao próximo nível: 

• Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo... Cl 2.20  

• A vida ressurreta passa pela cruz. 

• Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto...’  Cl 3.1 
 
Não adianta pretender mudar ocomportamento do crente: é preciso que as ações sejam 
resultantes do atuar do Espírito através do entendimento espiritual pelo considerar e meditar na 
Palavra de Deus, as Escrituras!  
 
João Batista deu a ‘dica’ de como isso funciona:  
➔ ‘Importa / é necessárioque ele cresça e que eu diminua’ João 3.30 
 
2.3Andai em Espírito e não cumprireis a cobiça da carne’...Gl 5.16 

• Tiago explica o processo do pecado que opera no cristão:Tg 1.13-16  
’ Ninguém, sendo tentado, diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado  
pelo mal e ele a ninguém tenta.14 Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado  
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pela sua própria concupiscência;.15 então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o  
pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte.Nãovos enganeis,amados irmãos. 

• Seeu tivesse (guardado) atendido à iniqüidade no meu coração,o Senhor não me teria 
ouvido. ‘Sl 66.18 

• Oclamor da carne precisa ser ignorado como se ignora um telefone que toca: uma certa 
hora, ele pára de tocar... 

 

DIA 04Cap. 02TODO CRISTÃO É UM SOLDADO 

1-SOLDADO  É QUEM ATENDEU  À CONVOCAÇÃO 

      ‘Vinde a Mim todos...’  Mt 11.28-30 
 
1.1Soldado tem compromisso de honra com quem o alistou 
Mesmo que tenha se alistado por engano. Nenhum soldado em serviço se embaraça com  
negócios desta vida,a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. ’2Tm 2.4  
 
1.2Soldado não é só quem vai ao front: 
         ’quão grande luta tenho por vós’.Cl 2.1 
       i) Moisés ficou no monte, orando com mais dois; ler Ex 17.11 

ii)’qual é a parte dos que desceram à batalha, tal será também a parte dos que ficaram  
com a bagagem...’     1Sm 30.24 
iii)você pode: ir_ orar _ contribuir: não só com dinheiro, mas com suas habilidades ou 
possibilidades, ex: copo de água, Mc 9.41 
‘qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo,  
em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. ’ 
 

1.3Soldado está disposto a dar sua vida em favor da causa, At 1.8 
’ recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,   
  - tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. ’ 
☺ No original ‘testemunha’ é palavra que tem a mesma raiz de ‘mártir’: quem está disposto a 
dar sua vida pela mensagem que prega e vive: eis o significado de ser cristão.    
 
 
DIA05 
2 - SOLDADO PRECISA DE TREINAMENTO  
2.1Requer disciplina 
       ‘todo aquele que luta, de tudo se abstém; exerce domínio próprio em todas as coisas 
       eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. ’ 1Co 9.25 
 
2.2Requer observar as regras( obediência) 
‘E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar  
legitimamente’ 2Tm 2.5 não se luta de qualquer jeito, nem do seu jeito 
➔  ‘quem crê em Mim, como diz a Escritura...’  João 7.38 
a Palavra é nosso Manual de Instruções. No exército, fazer comoacha, dá corte marcial! 
 
2.3Requer  foco , mesmo nas piores circunstâncias 

‘Desembaraçando-vos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia.... 
Olhando para Jesus ...’ Hb 12.1-2, 

 
DIA 06 
 
3- SOLDADO PRECISA ESTAR ENGAJADO NO ‘BATALHÂO ’ 
 
3.1Ninguém vai para a guerra sozinho!‘Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, 
meu irmão, cooperador,- companheiro nas lutas, vosso enviado para me socorrer...’    Fp 2.25 
 
3.2Soldado observa a hierarquia: sabe seu lugar e seu dever! 

• *‘O constituiu como cabeça da Igreja, que é Seu corpo...’   Ef 1.22-23 

• ‘sujeitai-vos a Deus... ’Tg 4.7    ☺observando a Sua Palavra 

• Assimcomo a Igreja está sujeita a Cristo...’  Ef 5.24 
➔  ‘Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores;porque não há autoridade que não 
venha de Deus;e  as que existem foram ordenadas por Deus’ Rm 13.1 
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3.3Soldado segue ordens  e  segue seu capitão,  2Co 2.14 
‘Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo... 
☺Conduzir, no caso, traz a idéia de alguém que vai à frente... como o Bom Pastor  
Jo 10.4Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, 
               - e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz;... 
Jo 10.27As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem’  
☺ você tem  _  afinado  seu ouvido para ouvir Jesus, o Verbo, a Palavra de Deus? 
                    _andado perto o suficiente de Jesus para ouvir-Lhe a voz?  
ou tem ficado para trás _  com preguiça de acompanhar o passo do Pastor    
                                      _  distraído e atraído por coisas interessantes ...  
 
Obs.–‘ Por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento’  
☺ Paulo referia-se aos cortejos de vitória do Império romano em que o general entrava à frente, 
sob a aclamação de todo o povo. Nessa ocasião, havia grande queima de incenso que 
perfumava todo o trajeto por onde passava.     
 
‘As Minhas ovelhas ouvem a minha voz , Eu as conheço, e elas Me seguem’  João 10.27  
 
DIA 07 
 
4- SOLDADO AGE COM OBJETIVO: DEFENDER... 
 
4.1Defender dos ataques do inimigo, João 10.10 
      O inimigo - ‘o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. ’ 
 
4.2Defender as pessoas 
☺ seu País, uns aos outros e aos indefesos, que foram atacados,   
 ‘... quero que saibais quão grande luta tenho por vós...Cl 2.1 
‘... trabalhamos e lutamos, para quepermaneçais perfeitos e plenamente seguros  
       -  em toda a vontade de Deus. ’1Tm 4.10  
 
4.3Defender a mensagem do Evangelho, Jd 1.3 
Exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos’ 
‘ fui posto para defesa do evangelho ‘Fp 1.16 
 
DIA 08 
 
5QUE TIPO DE SOLDADO VOCÊ É?2Tm 2.15 
➔ ‘ Procura apresentar-te diante de Deus - aprovado, como obreiro, - que não tem de que se 
envergonhar, -que maneja bem a palavra da verdade. ’ 
 
5.1Aprovado‘ Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à submissão,   
- para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. ’1Co 9.27 
 
5.2Não tem de que se envergonhar, 1Jo 2.28  
➔permanecei nele;   
     - para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, 
     - e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. ’      
☺ Eis a extrema importância do andar na luz: falar a verdade a Deus, passo a passo. 
João 3.19-21, Sl 51.6e  1João 1.7 -9  
 
5.3Que  maneja bem a palavra da verdade. 
☺Manejar, no original é palavra que significa ‘repartir’ adequadamente. 

• Nesse sentido, ajuda: 

• colocar siglas à margem da sua Bíblia. 

• Juntaros iguais’ para ter perfilda situação, tipo ou assunto. 

• sinopses e panorâmicas ajudam a ter visão do todo  para a devida compreensão das partes. 

• Cronologias : datas dão noção do tempo decorrido. 
☺ Através deste site, nos empenhamos e oramos para irmos juntos nesse objetivo. 
 

DIA 09Cap. 03ARMAS, usa TÁTICAS e aprende ESTRATÉGIAS  
 
1 -ARMAS  
       Armas: não carnais, mas no poder do Espírito Santo. 
       Cl 1.29 
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1.1 ’... lutandosegundo a Sua eficácia, que opera em mim poderosamente’Cl 1.29 
 
1.2 ‘Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. ’Zc 4.6 
1.3 ‘ As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir 
fortalezas; anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus 
.Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.  ‘ 2Co 10.4-5   
☺ ‘ a mente é o campo de batalha ‘_ dizia certo pregador 
 
2-ARMAS POLIVALENTES:  DE ATAQUE E DE DEFESA  
 
2.1O sangue de Jesus, Apocalipse 12.11  
E eles o venceram  

• Pelo sangue do Cordeiro: toda vitóriaespiritual  tem por base a vitória de Jesus realizada 
na cruz.  

• Pela palavra de seu testemunho 

• Não amaram suas vidas atéà morte: pode ser a morte física e pode ser a  morte do EU 
cada dia.   
 

Acessar:http://www.esbocosdesermoes.com/2012/05/as-armas-dos-vencedores.html 
 
2.2A oração: ‘... (ele) sempre luta por vós nas suas orações’Cl 4.12 
☺a vitória da cruz foi ganha no Getsêmani. Mt 26.39, 42 e 44 
 
2.3O nome de Jesus : ‘para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 
 - dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. ’ Filipenses2.10 
 
2.4A Palavra _ a espada do Espírito,Ef 6.17 

•   ‘... contra eles batalharei com a espada da minha boca.’ Ap 2.16, 1.16, 19.15 

• ‘ a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,  
- e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas,  
 - e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração’Hb 4.12 

 
2.5Louvor:‘ Invoco o nome do Senhor, que é digno de louvor  
e fico livre / sou salvo dos meus dos meus inimigos’Sl 18.3  
 
DIA10 
 
3TÁTICAS: ATAQUE E DEFESA 
 
3.1Manter contato com a base é essencial: 
       ‘ orando todo tempo no Espírito’, Ef 6.18 Jd 20 
a)cuida  do relacionamento com o Espírito,  Gl 5.24-26, Ef 4.30-32 e 5.18-22, 1 Ts 5.19 
b) observa  princípios de orações respondidas  
c)  sem falhas na comunicação  
 
3.2Ataque 
a)  testemunhar e  evangelizar é invadir o campo do inimigo    

 b)oração precede o ataque, quebrando fortalezas, Ef 6.19 
    ‘orando por mim para que... -me seja dada a palavra, no abrir da minha boca,  
       para ( atitude)  com intrepidez,  (alvo)  fazer conhecido o mistério do evangelho 
c)  comunhão com Deus 

• ‘meusinimigos retrocedem, caem e perecem diante Tua face’ Sl 9.3 

• Convém orar:‘Levanta  sobre nós a luz do Teu rosto’,Sl 4. 6 

• Elefaz cessar as guerras até o fim da terra , Sl 46.9  
Orar: ‘o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti’  e te dê a paz ‘ Nm 6.25    
 

3.3Defesa:   armadura 
➔ Revesti-vos de toda a armadura de Deus,  Ef 6.11 e 13 

• para poder ficar firmes contra as ciladas do Diabo...  

• paraque possais resistir no dia mau:  
➔ ‘sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós ’ Tg4.7 

• e, que, havendo feito tudo, permanecer firmes‘   
➔ Invocar, fazer menção do nome do Senhor:Uns confiam em carros e outros em cavalos, 
- mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus ‘ Sl 20.7 
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☺no site WWW.perolaspreciosas.com.br , no link busca,  digitar: ‘armadura de Deus’ 
 
 

DIA11Cap. 04     PREVENÇÃO      Pv 27.12 

O prudente vê o mal e se esconde; mas os insensatos seguem em frente e sofrem a pena. 
 
1-PREPARE-SE: Vigie E Ore! 
Famoso general romano dizia:‘SI VIS PACEM, PARA BELLUM’ (latim)  
‘Se visas a paz, prepara a guerra’. Não podemos ser ingênuos, já fomos prevenidos por Deus 

• ‘Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier’Pv 3.25  
‘Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz’Jo 16.33 

• ‘No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo’ 

• O pior ataque é o de surpresa: por isso Jesus adverte: Vigiai e orai  
☺é engano pensar que cristão está isento das tribulação normais da vida e dos intentos  
do maligno:é artimanha do inimigo para nos fazer descuidados e presas fáceis 
 
1.1Orar  
 
a)a tempo: ’ todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar; até no trasbordar de 
muitas águas, estas a ele não chegarão’ Sl 32.6. 
 
➔Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça,  
     - para que recebamos misericórdia e achemos graça, 
     - a fim de sermos socorridos no momento oportuno.Hb 4.16 
 
b) prevenindo situações: 
Lc 10.2 E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, 
           - rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. 
 
Mt 24.20 - Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado; 
 
Lc 22.34-36 Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes 
tenhas negado que me conheces. - Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar 
como trigo; mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça... ’ 
 
c) dando cobertura aos que estão na luta 
Moisés ilustra importante princípio de batalha espiritual : ele ficou no mente com mais 
dois, lhe sustentando as mãos, em oração, enquanto  Josué batalhava contra Amaleque‘E 
acontecia que quando Moisés levantava a mão, [prevalecia] Israel; mas quando ele 
abaixava a mão, prevalecia Amaleque’ Êx 17.11. 
 
Dia 12 
 
1.2 -Vigiar 

Por que é preciso vigiar?  
O inimigo não brinca, não descansa, não tem dó. 

• Situação:vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, ‘rugindo  como leão( intimidando) , e 
procurando a quem possa tragar’ (os destatentos)  1Pe 5.8 

• ‘com força me impeliste para me fazeres cair... ’Sl 118.13 ☺o inimigo não brinca!  

• ‘vem só para matar, roubar e destruir’ João 10.10 
 

Vigiar éestar alerta, ficar esperto, prestar atenção 
 

• ‘NÃO durmamos, pois, como os demais (rodeado pelas trevas, requer redobrada atenção)  
➔ antes vigiemos e sejamos sóbrios’ 1Ts 5.6 

• SIM, ‘Mas nós, porque somos do dia (anda na luz),sejamos sóbrios’ 1Ts 5.8  

• ➔ ‘vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da 
salvação’ 

• ➔cingindo os lombos( é estar pronto para agir)  do vosso entendimento,  sede sóbrios,  

• ➔esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo.1Pe 1.13 

• ➔ ‘já está próximo o fim de todas as coisas: sede sóbrios e vigiai em oração’ 1Pe 4.7 
➔Exorta os velhos: sejam temperantes, sérios, sóbrios...’ Tt 2.2 
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☺o oposto de sóbrio é embriagado, quando o raciocínio, o equilíbrio, a percepção  ficam 
embaçados e prejudicados pela ação de algum agente externo ingerido  em busca de fuga, 
prazer ou para vencer inibições (tomar coragem) Não deixe nada ‘embaçar’ sua percepção! 
 
 
1.3O que atrapalha a vigilância ?Ef 5.18-22 
➔‘não vos embriagueis com vinhono qual há devassidão mas (sim) enchei-vos do Espírito’  
☺  é a diretriz de Deus  em oposição ao costume do mundo que precisa ficar se enchendo de 
bebidas e de drogas  em busca de falsa e efêmera alegria. O vinho leva à devassidão que é não 
respeitar os limites da decência, moral, e sensatez.’A estultícia é alegria ao insensato’ Pv 15.21  
Estultícia  é característica de quem se comporta com estupidez, de maneira tola ou imbecil. 
Estultíciadefine aquele indivíduo que não tem discernimento ou bom senso, não pensa antes de 
falar alguma coisa, não medindo as conseqüências de seus atos e como eles podem afetar 
outras pessoas.Ex: sexo com estranhos sem pensar na moral, doenças ou gravidez indesejada. 
 
 
Dia13 
 
2 -BATALHA ESPIRITUAL  É FEITA NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 
Zc 4.6 
➔   Não por força nem por violência,  mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos.  
➔ ‘Deusnão nos deu o espírito de covardia (temor)   
       - mas (sim) de poder, de amor e de moderação (mente sã)  2Tm 1.7 
➔  ‘Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor’ Fp 4.5 
 
3-COMO SER CHEIO DO ESPÍRITO? 
Buscar artigo no site WWW.perolaspreciosas.com.br 
➔Falando... louvando( no coração)...dando graças( na mente)... sujeitando-vos ( aceita o outro)  

• O fruto do Espíritoé  amor, gozo (profunda alegria íntima)  paz, longanimidade, 
benignidade,bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio’   Efésio 5.18-22  
O fruto  ... é  o resultado natural do agir silencioso do Espírito no íntimo do cristão 
 

BÁSICO, ESSENCIAL, IMPRESCINDÍVEL(  decorar e  viver  ) 

 
➔Não entristeçais o Espírito...Ef 4.30-32 
➔‘Longe de vós toda amargura, cólera, ira, 
    Gritaria: pensamentosviciosos que não param de girar na mente quando fomos 
      feridos, injustiçados ou necessidades básicas não estão sendo atendidas. 

• Blasfêmia : pensar que  Deus não se importa!   Sl 10.13 

• Bem como todaa malícia (intenção maldosa)  
➔Antes sede ...é prioridade !  

• Benignos,(não malignos:’ secretários do diabo’ levam os outros a pecar  )  

• Misericordiosos(não críticos) 

• perdoadores (não ressentidos, nem rancorosos)  
 
 

DIA14Cap. 05    NÃO DAR LUGAR 

‘O prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos seguem em frente e sofrem a pena’ 
 
Revendo: 1- Em guerra2- Cristão-soldado  3-   Armas    4  Prevenção vigia e ora   
 5- Não dar lugar: não deis lugar ao diabo’ Ef 4.27 

  NA BATALHA ESPIRITUAL,‘NÃO DAR LUGAR AO DIABO’ É ESSENCIAL. 

O mundo espiritual funciona na legalidade. O diabo, de dia e de noite, comparece diante de Deus 
para nos acusar (Apoc 12.10) No caso de Jó, cap 1.6 e 2.2, o que deu ‘pezinho’ legal para o 
atormentar foi temor no recôndito do seu ser: ‘aquilo que eu temia me sobreveio; o que eu 
receava me aconteceu’ (Jó 3:25) Note que Deus põe limite ao agir maligno, transforma o mal em 
bem ( ‘eu te conhecia só de ouvir, mas agora,meus olhos te vêem’ ( Jó 42.5-6)e vira o cativeiro 
de Jó quando ele ora( evidenciando não ter ressentimento) pelos ‘amigos’ Jó 42.10  
 
 VAMOS CONHECER O QUEDÁ LUGAR AO DIABO EM NOSSAS VIDAS   (ninguém conta!) 
☺ Intrigada com tal advertência, me perguntava como pode ? Como um cristão, salvo, filhos de 
Deus podedar lugar ao diabo ? Pensava ser impossível, e fui buscar na Palavra.  
             -Fiquei mais abismada ainda com o que encontrei... 



8 

 

 
 
1PERDOA !  
    Falta de perdão dá direito legal ao diabo de ir a Deus requerer nos atormentar.    
A parábola do credor incompassivo diz: ’ indignado, o seu senhor o entregou aos 
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia’ Mateus 18.34 
➔Perdoa... para que Satanás não leve vantagem sobre nós; 
                     - porque não ignoramos as suas maquinações’(ardis)2Co 2.11 
➔‘Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre vossa ira (perdoa antes de ir dormir) 
→ Não deis lugar ao diabo’  Ef 4.26-27 
 

DIA15 
 
2APRENDA A DETECTAR OS DARDOS INFLAMADOS DO MALIGNO 
☺Na Antiguidade, indo conquistar uma cidade, os invasores atiravam, de longe,  enormes lanças 
com tochas acesas nas pontas, contra as portas da cidade. A madeira queimada ficava 
enfraquecidafacilitando abrir uma brecha quando investiam com troncos contra as portas. 
Então, se alguém deixar você ‘queimado’( com as orelhas ardendo) não invista contra a pessoa. 
Saiba ser um dardo inflamado do maligno para fazer você  agir na carne, isto é, de acordo cm 
sua natureza decaída   
e ele ter um ‘pezinho’ legal para lhe acusar diante de Deus  e requerer lhe atormentar.  

3URGE APRENDER A LIDAR COM SUA NATUREZA DECAÍDA LEVANDO-A  AOS  PÉS  DA  
CRUZ . 
Enquanto vivermos vamos sentir ira ( além medo, ansiedade,inveja) Deus conhece nossa 
estrutura (Sl 103.14) ‘não nos deixa tentar além das forças mas já provê uma saída’ 1Co 10.13 
3.1A primeira saída é correr aos pés da cruz:  
  confessar sua raiva  e ‘o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1João1.7  
* Sem nada interrompendo sua comunhão com Deus, o Espírito Santo age santificando ( livre do 
domínio do pecado)  fortalecendo  ( fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, Ef 6.10)  

 3.2Entregue o ofensor nas mãos de Deus: ’ julgue o Senhor entre mim e fulano’Gn 16. 5 
 
3.3Confie sua causa a Deus  e descanse que Ele tomará sua defesa, como Davi fez em relação 
a Saul:’ julgue o Senhor entre mim e fulano ‘mas a minha mão não será contra ti’ 1 Samuel 
24.12    Obs.: Há muitos salmos de batalha; ex: 9, 18, 27, 31, 36, 46 e 118 

☺ Como disse certo pregador: - ‘Eu mostro a mecânica da vitória espiritual, mas a dinâmica 
precisa ser aprendida sob a direção e instrução do Espírito Santo’ . 

➔‘Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre vossa ira (perdoa antes de ir dormir) 

DIA16 
      Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre vossa ira’ ( perdoa antes de ir dormir ) 
      não deis lugar ao diabo ‘ Ef 4.26-27  
 
 

4    O QUE AS ESCRITURAS DIZEM DAR LUGAR AO DIABO 

4.1Palavras: Seja seu sim, sim / não, não; o que passa disso procede do maligno, Mt 5.37 
→ Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, 

       - Não tendo nenhum mal que dizer de nós’ Tito 2.8 
 

4.2 Deslizes sexuais ou problemas no casamento 
→Não vos defraudeis um ao outro para que Satanás não vos tente...  1Co 7.5 
 
4.3Esposas insensatas 
→ Viúvas novas - quando levianas contra Cristo querem se casar. Além disso, aprendem a 
andar ociosas, de casa em casa, também paroleiras, falando o que não convém.     
→ Que estas se casem, gerem filhos, governem a casa, 

→Não dêem ocasião ao adversário de maldizer! 1Tm 4.14   e Tito 2.4 
→Casadas novas devem ser prudentes, amar marido e filhos, moderadas, castas, boas 
donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a Palavra não seja blasfemada’  
 

4.4Soberba,  orgulho, presunção   
→ O Bispo: não neófito para que... não caia na condenação do diabo soberba 
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☺o sucesso sobe  à cabeça, torna-se tirano. Convém também, que tenha bom testemunho 
dos de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo’ 1Tm 3.6,7 
→ ‘não vos jactais das vossas presunções; toda jactância tal como esta é maligna’ Tg 
→  Paulo teve um espinho na carne, ‘mensageiro de satanás’ para não se ensoberbecer por 
causa das revelações que tivera. 1 Coríntios 12.7- 9  
 

4.5Amarga inveja e sentimento faccioso é terrena, animal e diabólica... Tg 3.14 
      - Aí há perturbação, toda obra maligna 
 
4.6Temor : “o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu” Jó   3.25 
 
4.7Justiça própria: “ bem sabes que não sou ímpio...”  Jó 10.7 

☺Quem se justifica dispensa a justificação que há no sangue de Jesus e fica a descoberto 
diante do inimigo 

 
DIA17→ Não deis lugar ao diabo’ Ef 4. 27 
 
5ONDE REQUER REDOBRADA VIGILÂNCIA  
 
5.1 Pecado escondido ou não confessado levou todo o povo à derrota, Josué 7.21 
      Em suma, o erro consiste na cobiça que faz não entregaro que é de Deus ( ouro)   
                                                               - amar,reter para si o que era do inimigo : a capa  
 
5.2Amor às coisas do mundo: Infiéis (adúlteros / as), não sabeis que a amizade do mundo é   
inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui- se 
        inimigo de Deus’  Tg 4.4    Decorar 1 João 2. 15-17 
 
5.3Saiba qual é seu ponto fraco ou qualquer coisa que o faça perder o foco de Deus 

•  Aí é uma área visada pelo inimigo. 
- Quando feliz cansado ou com fome: redobre a vigilância!   

• Depois de especial revelação de Deus: ao batismo de Jesus ( Lucas 3.21-22) e à 
transfiguração( MT 17) seguiu-se investida do inimigo. 

• Quando sentir afraqueza de sua humanidade: Jesus depois de 40 dias de jejum, teve 
‘ fome’ Aí veio o diabo com as suassugestões malignas.Lc 4.2- 3 

 
DIA18 

 

6AS OBRAS DA CARNE DÃO OCASIÃO AO INIMIGO 

     ‘ os que estão na carne não podem agradar a Deus’Rm 8.8  
☺o inimigo faz de tudo para deixar você ‘queimado’ e agir na carne. Fique esperto, firme-
se na Palavra e declare: ‘ o pecado não terá domínio sobre mim’Rm 6.14 

 
Quais são asobras da carne  e o que significam, Gal 5.19 - 21 
 
6.1- QUANTO A SEXO  

• Prostituiçãoé  expor ou pôr à venda; ex:  oferece prazer em troca de dinheiro  
                       é trocar padrões de ética ou moral por vantagens pessoais  

• Impureza :  tudo o que é “sujo “ ☺ também há os que ’jogam sujo‘ 

• Lascívia:  tudo o que desperta ou sugere prazer sexual 
 
6.2- QUANTO A DEUS: outros deuses, pactos com o maligno 

• Idolatria: qualquer coisa que se adora: dinheiro, poder, prazer, fama, saber 
( extr. Psiquiatria de Deus, Ed Betânia) 
      - A TV pode tornar-se um ídolo do lar quando não se tem tempo para ler a Bíblia  
         - mas se perde um tempão à frente da TV  
     - A Internet, quando mal-usada, pode se tornar um ídolo escondido, agente do 
        -‘ladrão. Vem só para roubar, matar e destruir’ João 10.10 
 

• Feitiçarias = quem faz feitiços ou quem é rebelde, retruca tudo a Deus 
‘Rebelião é como pecado de feitiçaria e porfiar é como iniqüidade e idolatria ‘ 1Sm 15.23 

 
6.3- QUANTO A DESENTENDIMENTOSINTERPESSOAIS 

- Inimizades,Iras,  Pelejas,  Invejas ,  Porfias ( sempre cutuca - retruca, irrita, revida)   
- Emulações (incita à competição de modo negativo, destrutivo) 
- Dissenções:divergências, desavenças, movimentos separatistas 
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6.4- QUANTO àsEscrituras:  Heresia:  tudo o que nega ou  é contrário à Palavra 
 
6.5- QUANTO AO PRÓXIMO:Homicídio (físico) ou falta de amor, 1João 3.15 
 
6.6- QUANTO A SI MESMO: Bebedices, glutonarias  
 
Coisas semelhantes a estas (ou qualquer tipo de excesso) 
- os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus ‘  
 
6.7- Importante lembrete: PERDOA!  ‘Para que Satanás não leve vantagem sobre nós; 
 - porque não ignoramos as suas maquinações’(ardis)  2Co 2.11 
 
As obras da carne são os motivos mais evidentes que dão lugar ao diabo na igreja, na 
família, no emprego,em sua vida e, por serem coisas  que costumam ocorrer no dia-a-dia,  
sem que delas se costume repudiar,   é preciso  redobrada vigilância! 
Este é o padrão para o filho de Deus, mas só para os filhos de Deus. Deus é Pai: disciplina e 
corrige o filho a quem ama, mas, se estais sem disciplina, CUIDADO!  Hb 12.6 -8  

 7- Insensatez, imprudênciadá lugar ao diabo:  
O AVISADO VÊ O MAL E SE ESCONDE,  

O ESCARNECEDORdiz:   - Que exagero!  Não é tanto assim... Que quiteem... 
       - PASSA ADIANTE E SOFRE O DANO ‘ Pv  22.3 
Obs.: quando o diabo tentou Jesus sugerindo que se atirasse do pináculo do Templo, Jesus 
respondeu com a Palavra:‘Está escrito: ‘Não tentarás  Senhor teu Deus’Mt 4.7, Dt 6.16 
 

• Diante de tantas possibilidades de darmos lugar ao diabo em nossas vidas e 
circunstâncias, só nos resta louvarmos a Deus, pois está escrito:  
 ‘As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, 
- Elas se renovam cada manhãLm 3.22-23  

 

DIA 19    Cap. 06MUNIÇÃO 

 

ESTAR BEMEQUIPADO  COM ‘MUNIÇÃO ‘  DEVIDA E SUFICIENTE : o conhecimento  da 
Palavra  
 

Referências para copiar, decorar, deixar em lugar à vista ou à mãoQue elas fiquem 
entranhadas em seu inconsciente para que brotem espontaneamente nos momentos de ataque 
ou dificuldades;   ☺ Por circunstâncias diversas, deixei de dirigir, mas, acreditem, após muitos 
anos sem dirigir, estando ao lado de meu marido no carro, se acontece algo meio perigoso, meu 
pé, instintivamente, ‘pisa no freio’ imaginário... 
 

• ‘Vindo o inimigo como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira’ 

• Oh!  Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem,que Tu mostraste 
aos que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens  

• No abrigo de Tua presença tu os escondes das intrigas dos homens;  
- em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas’ Sl 31.19 – 20 

• Nenhumaarma forjada contra ti prosperará; e...                  Is 54.17 

• Todalíngua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é ... 
- é a herança dos servos do Senhor,a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor’  

• Nãopor força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zc 4.6 

• Tu éso meu esconderijo; Tu me preservas da angústia;  

• Tume cinges de alegres cânticos de livramento’Sl 32.7 

• Tu éso meu Deus: eu te exaltarei, tu és o meu Deus: eu te louvarei’ Sl 118. 28  

• Todasas nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as exterminei. 

• Cercaram-me, sim, cercaram-me; mas em  nome  do Senhor eu as exterminei. 

• Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos;  

• Poisem nome do Senhor as exterminei ’    Sl 118.10,11 e 12 
 
Comece a colecionar em seu caderninho as promessas e declarações que exaltam o 
Senhor em batalha,quanto antes, melhor !   
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DIA 20Cap.07OPOSIÇÃO É REALIDADE 

 
Cristãos precisam ficar cientes que a oposição é real  
 
7. 1- REBELDIA  
contra Deus atrai  a  oposição  do  Espírito, Is 63.10 

• ‘Eles, porém, se rebelaram, e contristaram o seu santo Espírito;  
- pelo que se lhes tornou em inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles’ 

➔’ Não entristeçais o Espírito, Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, 
     - blasfêmia (Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração:  
     - Tu não inquirirás? ‘ Tu o viste... Sl 10.13 -14) 
☺   Pensar que Deus não está nem aí e que ‘tudo acaba em pizza’ é blasfêmia!  
- bem como toda a malícia (intençãomaldosa). Antes, sede uns para com os outros:  
- Bondosos (não maus) - compassivos (não críticos)  
- perdoando (não ressentidos, nem rancorosos) ...’    Ef 4.30-32 
 
7.2-INVERSÃO DE VALORES ATRAI O JUÍZO DE DEUS2Cr 19.2 
‘...Jeú... saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse:  
*Devias tu ajudar o ímpio, e amar aqueles que odeiam ao Senhor? 
Conseqüência(~)  ‘ Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor’ 
➔Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal’Is 5.20 
 - que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, - e o amargo por doce, e o doce por amargo! 
 
7.3 -‘VIDA CONSAGRADA ATRAI OPOSIÇÃO 
todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições’2Tm 3.12 

• ‘como naqueletempo  

• o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, 

• assim é também agora’  (Gl 4.29)  ☺ até mesmo nas igrejas,  por lideranças carnais... 

• ... e os que odeiam o justo serão condenados’ Sl 34.21 

• ‘ Os homens sanguinários odeiam o íntegro’ Pv 29.10 
 
DIA21   
 
7.4-OS SALMOS MOSTRAM  A REALIDADE DO  ÓDIO  AO JUSTO 
 
Sl 41.7 - Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim;  
            - contra mim maquinam o mal, dizendo: 
Sl 69.4 - os que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça; 

poderosos são os que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras; por isso tenho 
de restituir o que não extorqui. 

Sl 88.17 - Como águas me rodeiam todo o dia; cercam-me todos juntos. 
Sl 120.6 - Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. 

i) José foi vendido pelos irmãos 
ii) Davi foi perseguido por Saul  
iii) Jesus foi traído por um de seus discípulos  

 
7.5-É SÉRIO: QUEREM TIRAR A VIDA,  
     Acabar com o justo que  apregoa a Palavra!  Jr 11.21 
 ‘... assim diz o Senhor acerca dos homens.... que procuram a tua vida, dizendo:  
      - ‘Não profetizes no nome do Senhor, para não morrer às nossas mãos’ 

 

• Veja bem:não podendo nos alcançar, o diabo lança dardos inflamados sobre os cristãos, 
usando pessoas e circunstâncias para nos fazer agir na carne e dar brecha para ele atuar 
em nossas vidas. comoantigamente se lançavam dardos inflamados para queimar as portas 
da cidade e ficar fácil a invasão sem  ter que subir pelos muros .  

 

• Então, quando algo o deixar ‘ queimado’ saiba que é dardo do inimigo: não invista 
contra a pessoa ou circunstâncias.  ...’ tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual 

- podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno’ Ef 6.16 
 

• 40 anos de oposição do povo a Deus e à sua liderança esgotaram a paciência de Moisés, 
por isso, agiu por impulso e foiimpedido de entrar na terra de Canaã. Nm 19. 8-11 
Deus não tem queridinhos, nem abaixa Seu padrão de obediência Dt3.25-26 
 
“... eis para quem olharei: para o humilde e contrito de espírito, - que treme da minha 
palavra”.Is 66.2    ☺ 
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Dia22  
 
7.6 -MUITOS FICARAM PERPLEXOS ANTE AS OPOSIÇÕES 
 
* Elias enfrentou a impiedade do rei pedindo 3 ½ anos de seca, desafiou e matou 400 
sacerdotes de Baal, instou com Deus pedindo a chuva _ mas deixou-se abater pelas ameaças 
de uma mulher, e fugiu   ☺Exausto, perplexo com a dureza do coração de Jezabel, 1Rs 17- 19 
    - Elias entra em depressão, mas Deus lhe fala mansamente!  1 Rs19.12 
 
* Jeremias enfrentou oposição até de seus próprios familiares e quase todo o tempo de seu 
ministério (53 anos) foi ameaçado, preso, jogado numa fossa...Jr 26.8, 36.5,38.6 

• Chega a se lamentar, dizendo: - ‘ Ai de mim,cada um deles me   amaldiçoa’  
...’ por amor de Ti tenho sofrido afrontas’Jr 15.10 e 15 

• Escreve Lamentações à vista de Jerusalémdestruída, e acaba seus dias no Egito,  
para onde fora levado contra sua vontade.ler Jr  43 e 44 
 
* João Batista, preso por denunciar adultério do rei Herodes, manda perguntar a Jesus:- ‘És Tu 
( o Messias ) ou esperamos  outro?’Mateus 11.3  
☺  Imaginem como devia estar a cabeça dele, pois toda sua vida, antes mesmode sua 
concepção, a existência de João Batista girou em torno da vinda de Jesus - o Messias  
Ler Lc 1 e  7.20 _  Mas Jesus não foi  correndo soltar João Batista. Nem sequer foi vê-lo.   
Jesus demonstrou cumprir a Palavra que Deus dissera em relação ao Messias ,Is 61.1 
*E ainda deu uma  orientação:  ‘Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de 
tropeço  ( ARA)   ou escândalo ‘Mt 11.6 
Esse texto merece um adendo esclarecedor:  Muito importante ler  o artigo e ver o cuidado de 
Jesus com o emocional de João Batista. Acesse http://www.hermeneutica.com/jd/1/0902.html 
 
7. 7 -O SENHOR AMA e DEFENDE OS SEUS 
     *Sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião.’  Sl 129.5 
     *Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei’  Sl 89.23 
 
Deus chega aos Seus através da Palavra. Muito importante é conhecer as promessas para 
descontá-las nos momentos de dificuldades, pois Deus só tem compromisso com a Sua 
Palavra :‘Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.’ Jeremias 1.12 
 
DIA 23     

* PROMESSAS:confira e se aproprie de algumas delas. Anote–as no seu caderninho para 
tê-las sempre à mão.  

‘Ele preserva as almas dos Seus santos, ( Sl 50.5)  
 -Ele os livra das mãos dos ímpios’ Sl 97.10 

• ‘ .pelejarão contra ti, mas não prevalecerão...  porque Eu sou contigo para te guardar, para 
te livrar deles, diz o Senhor’  Jr 1.8 e 19 _15.20 

• SE , na verdade, ouvires a Sua voz, e fizeres tudo o que eu disser,   
   - então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários ’  Êx 23.22  

• POISque tanto Me amou, eu o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu 
nome. ’Sl 91.14 

• EUesmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei’  Sl 89.23 

• A TI,, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor,  
   - e não serás entregue na mão dos homens a quem temes’   Jr39.17  

• TODOSos que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles,  
para o cativeiro; e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam entregarei ao 
saque’  Jr 30.16 

• TODA arma forjada contra ti não prosperará; e toda língua que se levantar contra ti em juízo, 
tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim 
procede, diz o Senhor.’   Is 54.17    

• ‘ para os  livrar da morte, e para os conservar vivos na fome’ Sl 33.19 

• ‘invoca-Meno dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás’  Sl 50.15 

• ‘não digas: vingar-me-ei do mal; espera pelo Senhor e ele te livrará’Pv 20.22   ☺ 
 
 

Dia 24Cap.08DISCIPLINA 
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1-OBJETIVO:  É  PARA DISCIPLINA QUESOFREIS  

• ‘Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, - não desprezes, pois, a 
correção do Todo-Poderoso’ Jó 5.17    

• ‘Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos’ Sl119.71 

• Deus vos trata como a filhos...qual é o filho a quem o pai não corrija? ’ 

• Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, 
       - sois então bastardos, e não filhos’ Hb 12.7- 8 
        ‘e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos: Filho meu,  
não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido;  
pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho.  Hb 12.5-6  
 
2INSTRUMENTOS   DE   DISCIPLINA 
2.1‘Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa   2Tm 3.16 
     - para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça’  
 
2.2Vara _ física, na criança ‘Não retires da criança a disciplina’ _ Pv 23.13 

• ‘A vara e a repreensão dão sabedoria’                 Pv 29.15  
 

2.3Através de adversidades, Deus nos chama à razão!Ag 2.17 (ler Ageu) 
’. Feri-vos com mangra, e com ferrugem, e com saraiva, em todas as obras das vossas mãos;e 
não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor.               
 
3-DISCIPULADORES:‘na igreja eu antes quero falar cinco palavras com o meu  
entendimento, para que possa também  instruir os outros’     1Co 14.19 
→Antes( é prioritário)  exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se     
         chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hb 13.13 

 
4-MÉTODO DE FORMAÇÃO DE DISCIPULADORES  2Tm 2.2 

‘ e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis,  
que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 

 
DIA 25      
 
5-MÉTODOS DE DISCIPLINA 
5.1Ensinar - é transmitir conhecimento: é mais do que apenas informar ; é trabalhar com 
método e persistência de acordo com a individualidade do discípulo  a fim de que os 
princípios da Palavra se tornem modo de ser espontâneo nele. 

• ‘E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que 
alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é 
verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei’ 1Jo 2.27 
‘o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer’ Lc 12.12 

• ‘ Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome,  
- esse vos ensinará todas as coisas, _ Jo 14.26 

         - e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. 

• As mais velhas ‘ que ensinem as ...novas a amarem... maridos e filhos’ Tt 2.4 
 

5.2Repreender é  mostrar o erro.   
5.3Corrigir é  mostrar  como  acertar   

• ‘Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais 
corrigio tal com espírito de mansidão; Gl 6.1 
- e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado 

• ‘... vigiai, lembrando-vos de que por três anos não cessei noite e dia  
 - de admoestar com lágrimas, a cada um de vós’ At 20.31 
 

5.4Incentivar_ fala estas coisas, exorta e repreende com  toda autoridade. 

• Ninguémte despreze. ’Tt 2.15 

• ‘... exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros...’  
   - como na verdade o estais fazendo. ’1Ts 5.11 

• ‘Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama HOJE 
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado;  

 
5.5Instruir é mostrar  como se faz , indo junto ( só quem sabe fazer , pode instruir)  
ex: como o instrutor da auto escola    ➔Edificai-vos uns aos outros, 1 Ts 5.11 
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EMRESUMO:  toda ação corretiva vinda através de  pessoas precisa estar fundamentada 
na Palavra : 16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na justiça’  2 Tm 3.16 
 
 
DIA 26 
6-MODOS DE DISCIPLINAR  
 
6.1é individual e progressiva    

• ‘...vigiai, lembrando-vos de que por três anos não cessei noite e dia 
 - de admoestar com lágrimas, a cada umde vós’ At 20.31 

Ora, se teu irmão pecar, vai (você!)    Mt 18.15 -17 

• erepreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, terás ganho teu irmão; 

• mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três 
testemunhas toda palavra seja confirmada. 

• Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja; e, se também recusar ouvir a igreja, considera-o como 
gentio e publicano 

 
6.2é constante, persistente _  Hb 3.13 

• ‘antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, - durante o tempo que se chama HOJE...’   

• ‘.vigiai, lembrando-vos de que por três anos não cessei noite e dia - de admoestar com 
lágrimas, a cada umde vós’ At 20.31 e  Fp 3.1 

• - Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas,  e a vós vos dá segurança’     
Fp 3.1 

 
6.3desde a infância, desde que ‘nasce de Deus’ (NVI) 

• ‘Instrui o menino no caminho em que deve andar,  
 - e até quando envelhecer não se desviará dele, Pv 22.6  

•  Nãoretires da criança a disciplina... Pv 23.13 
 
6.4pelo exemplo:estas palavras, que hoje te ordeno,  
→ estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos, Dt 6...... 
 
6.5pelas dificuldades e aflições  da vida , Salmo 119.67 e 71 
       ‘Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos’ 
Antes de ser afligido andava errado; mas agora tenho guardado a tua palavra. ..  
 
7-é dever do pai _ qual é o filho a quem o pai não corrija? ’Hb 12 
 
Tãoabsurdo como deixar recém  nascidos ao léu, ‘ao Deus dará’...é deixar novos 
convertidos sem acompanhamento  e  discipulado  consistente e programado.   
 
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as 
tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a 
teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao 
levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos;e 
as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.  Dt 6.5- 9 
 
Sótem cuidado dos filhos de Deus quem ama a Deus e à Sua Palavra  ☺ 
 
 

DIA27  Cap.09   TENTAÇÃO 

 
1-TENTAÇÃO é OBRA DO DIABO, Mt 4.1, Lc 4.2. Mc 1.13 
 
1.1‘Conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo,   sob a 
permissão,supervisão  de Deus 

• ‘...E esteve no deserto quarenta dias sendo tentado por Satanás’. Mc 1.13 

• Durantequarenta dias, sendo tentado pelo Diabo’.Lc 4.2 

• Naquelesdias não comeu coisa alguma; e terminados eles, teve fome 

• Assim,tendo o Diabo acabado toda sorte de tentação,  

• Retirou-sedele até ocasião oportuna’.Lc 4.13 
 
1.2O diabo é o tentador: o agente da tentação, da tentativa de nos desviar de Deus     
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• ‘Chegando, então, o tentador, disse-lhe: Se tu és Filho de Deus... ’  Mt 4.3 

• ‘... mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado,  
- e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil” 1Ts 3.5  

• ‘Os que estão à beira do caminho são os que ouvem; 
- mas logo vem o Diabo e tira-lhe do coração a palavra, 
   - para que não suceda que, crendo, sejam salvos’ Lc 8.12  

• O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; ‘Jo 10.10 
- Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 

 

1.3O diabo visa áreas fracas da naturezadecaída, 
   Áreas  que o Senhor quer tratar  ou nos disciplinar. 
           - Tiago 1.12-15 explica a dinâmica da tentação Convém ler atentamente 
-  Bem explicado no livro’ ‘Ídolos do coração ‘  ElyseFitzpratick  Ed. Bat. Regular 

 
2-A PRIMEIRA TENTAÇÃO, LER Gên. 3.1-6 
 
2.1Princípio da desobediência  

 A tentação consistiu emfazer  agir contrário às diretrizes dadas por Deus  por desacreditar ou 

não dar a devida atenção ao fato de  que Deus dissera a verdade e falava sério:  Deus disse:  

‘de toda árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás” Gn 2.17 
 
2.2Princípio da concordância  

• ‘ A mulher ...comeu... ‘ Gn 3.6                ☺e não aconteceu NADA !   
‘ Todos os problemas do mundo começaram quando a Eva ficou só ‘M.Roulet 

• Ninguém quer pecar sózinho :   ‘    Deu   a seu marido, e ele também comeu..’   

• Então,conheceram que estavam  nus...’  ☺ o pecado só foi consumado depois que Adão 
também comeu e se viram nus pois, ao se separarem de Deus,  foi-se a glória de Deus 
que os vestia,  Sl 10.4 .2  

 
2.3Princípio da separação de Deus pelo pecado: morte! 

• Foi -se a glória de Deus com que estavam vestidos, Sl 104.1 

• Por isso,está escrito: ’ destituídos estão da glória de Deus’  Rm 3.23 

• Cristãos serãorestituídos à glória de Deus, na vinda de Jesus  
 
 
DIA 28 
 
3 -JESUS VEIO REVERTER E SITUAÇÃO. Gn 3.15 com Cl 2.15 

• ‘ Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu Descendente;  

•  Estete ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar’  Gn 3.15   
     Promessa que se cumpriu na cruz:  

• Jesus, ‘ despojando principados e potestades. Cl 2.15 

•  Publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz (em Si mesmo)  
 
4-Onde Eva caiu _ Jesus venceu _ e nós temos de vigiar 
Gn 3.6                  Lc 4                                1 João 2.16 
 

• Tudoo que há no mundo, a concupiscência da carne... dos olhos e a soberba da vida,  
    - não vem do Pai, mas sim do mundo’ 1Jo 2.16 

• O mundojaz no maligno’  1 João 5.19   ( permanece existindo separado de Deus)   
 

4.1Jesus disse para orar, Mt 6.13 e Lc 11.4 

• Nãonos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal.  

• Orai,, para que não entreis em tentação’ Lc 22.40 
 

4.2Além de orar é preciso vigiar 

• ‘Vigiai e orai, para que não entreis emtentação’ Mt 26.41  e _ Lc 22.46  

• Por queestais dormindo?  Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação 

• Sedesóbrios, vigiai. O vosso (real) adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como 
leão, e procurando a quem possa tragar ‘  1Pe 5.8 

• Irmãos,se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito,  
   - vós que sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; 
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→ e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado’  Gl 6.1 
 

4.3O motivo é que a carne é fraca! 

• ‘o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca’ Mc 14.38 

• Nãovos sobreveio nenhuma tentação, senão humana’ 1Co 10.13 
☺Não é desculpa, pois está escrito:  

• ‘O pecadonão terá domínio sobre vós’  Rm 6.14 

• O pecadojaz à porta... compete a ti dominá-lo’Gn 4.7 
 
 
DIA 29 
 
4.4Deus cuida dos Seus: ‘... Fiel é Deus, 1Co 10.13   

•  Não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, 

• Antes,com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar’ 1Co 10.13 

• Se formos infiéis,Ele permanece Fiel: não pode negar-Se a Si mesmo’ 2Tm213 
 
4.5Deus livra os piedosos 

• ‘...também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos’    2Pe 2.9 

• OSenhor  me livrará de toda má obra, e me levará salvo  para o seu reino celestial;  
 - a quem seja glória para todo o sempre. Amém  2Tm 4.18 

• Conheçoas  tuas obras... tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não 
negaste o meu nome... Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu 
te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os 
que habitam sobre a terra’   Ap 3. 8 e 10 

 
5-JESUS, QUE VENCEU,  PODE AJUDAR OS QUE SÃO TENTADOS 

• EISaqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu...’ Ap 5.5  

• Porquenaquilo que ele (Jesus) mesmo, sendo tentado, padeceu, 
                -   pode socorrer aos que são tentados’  Hb 2.18 

• Porquenão temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado,  mas sem pecado’   Hb 4.15  

 
DIA30      
 
6-A DINÂMICA DA TENTAÇÃO QUE LEVA A PECAR  
6.1o agente é o diabo cujo o alvo é a mente 
 
6.2a tática é lançar dardos inflamados: Ef 6... 
 
6.3a finalidade é nos deixar ‘queimados’ para agirmos na carne, o que  abre uma brecha, dá  
um ‘pezinho‘ legal para o diabo agir e nos atormentar    Ver caso de Jó cap 1 e 2 
 
6.4o problema é a natureza pecaminosa que acolhe a sugestão maligna 
     ‘Ninguém, sendo tentado, diga: Sou tentado por Deus... Tg 1.13-15 
         - porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. 
     - Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodadopela sua própria concupiscência; 
   - Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado;  
 
6.5e o pecado, sendo consumado, gera a morte 
       O diabo força a entrada em pontos fracos da natureza decaída.  A tentação, a sugestão de 
pecar sendoacolhida no coração, leva a pessoa a agir fora das diretrizes da Palavra de Deus 
o que resulta em  morte, isto é,  separação  de Deus quebra da comunhão com Deus   
-Melhor é  não se pôr em situação de risco, para evitar problemas 
 
7MORTE É SEPARAÇÃO. PECADO NOS SEPARA DE DEUS 
Vossos pecados escondem o Seu rosto de vós, de modo que não vos ouça’ Isaías 59.1-2 
Solução:   Se pecar, CONFESSA ...temos Advogado junto ao Pai, 1Jo 1.9-2.2 

• Jesus: ‘ foimoído pelas nossas iniqüidades...’   Isaías  53.4-6    Decorar 

• o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras fostes sarados’ 

• ‘as iniqüidades deles levará sobre Si’Isaías 53. 10-11 
 

DIA31 Cap. 10    LIDANDO COM A TENTAÇÃO 
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1-PROTEGENDO- NOS   DA TENTAÇÃO 
   Guardar nossa mente  e, para isso,  vestir as peças  do capacete da salvação, Ef 6 .... 
 
1.1-levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Co 10.5  
‘ as armas da nossa milícia não são carnais,mas poderosas em Deus 
   - para demolição de fortalezas’ (anulando sofismas) - 2Co 10.4 
 
1.2-seja (SÓ) isto que ocupe o vosso pensamento, Fp 4.8 
’ tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, 
   - tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,  
   - se há alguma virtude, e se há algum louvor, (SÓ) nisto pensai’ 
 
1.3 -Deus disse “Sede santos porque Eu sou Santo” Lv 11.44 
        A santificação protege da tentação: Andai no Espírito  e  jamais  satisfareis a 
concupiscência da carne’ Gl 5.16  
☺  Deus vê e ouve... O diabo também 

• ‘ como é santo aquele que vos chamou,  1Pe 1.15 
➔Sede vós também santos em todo o vosso procedimento; 
 
2-COMBATENDO  A TENTAÇÃO 
2.1→  Vamos a Jesus!  Que Eledestrua as tentativas do diabo de nos desviar  
        * para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo’ 1João 3.8    
 
2.2Deus olha para o nosso coração a fim de intervir a nosso favor. 

• Diz o Altoe Sublime. Santo: Habito no alto e Santolugar, Is 57.15 

• Tambémcom o contrito e abatido de espírito para (os) vivificar’  

• Vós sois de Deus, e já os tendes vencido; porque ... 1Jo 4.4 

• Maioré aquele que está em vós do que aquele que está no mundo’ 
 
2.3-Jesus, intercede por você, A CADA INSTANTE!  

• Jesus ‘ está à destra de Deus, tendo subido ao céu’  1Pe 3.22 

• Havendo -se lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potestades’   

• Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus: 

• Vive/ vivendosempre para interceder por eles’   Hb 7.25 
 
Dia 32 
 
3NÃO  TEMOS DE VIVER  PECANDO,    1João 3 . 2 – 6 
Nãoviver  pecando  tem por base um  fato espiritual a ser revelado na vinda de Jesus, 
 

• ‘ quando Ele Se manifestar seremos semelhantes a Ele’ 1 João 3.2 e 3 

• Todo o que nele tem esta esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro 

• Anda na luz e‘o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1 João 1.7 e 9 

• ‘Todo o quepermanece nele não vive pecando / não vive em pecado 
 ‘ todo o que vive pecando / vive em pecado  não o viu nem o conhece’  1João 3.6  
 

3.1Jesus ‘...para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção’ 1Co 1.30 
 
3.2‘o pecado não terá domínio sobre vós’ Rm 6.14 
☺ importantíssimo crer e se apropriar  desta Palavra!    
 
3.3Deus mostra como ‘ funciona’: Zc 4.6  

• Não porforça nem por violência,  mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos ’  

•  Tendo ouvido o evangelho...  Nele crido, fostes selados com o Espírito ‘ Ef1.13 

•  A sobre excelente força do Seu poder que opera em nós, os que cremos’Ef 1.19☺ 
 

 
 

DIA33 Cap.  11    E  SE CAIR? 

 
 
1-MESMO  O  CRISTÃO  MAIS  FIRME  ESTÁ  SUJEITO  A  QUEDAS 
 
1.1A principal causa a ilusão a respeito de si mesmo 
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• ‘Na verdade, depois que me (desviei) me converti, arrependi-me;  
- e depois (que fui instruído) que me conhecibati na minha coxa;  
  - fiquei confundido, envergonhado: suportei o opróbrio da minha mocidade’ Jr 31.19. 

• ‘ Aquele, pois, que pensa estar em pé,olhe não caia... ’  1Co 10.12 
 
1.2Ir  ou estar em lugar  fora da ‘jurisdição’ de Deus , onde o mundo impera. 

• Dinádesgraçou  a família por ter ido dar uma voltinha  onde não deveria, Gn 34.1 

• Israelpecou  quando se associou a mulheres gentias, Números 25 

• Sansão foi derrotado quando se apaixonou pora uma mulher gentia, Jz 14.1 e 16.4 

• Daviadulterou  por estar ocioso e  ter olhado para onde não devia, 2 Samuel   11 

• Salomãonão  obedeceu as Escrituras (Dt 17.16-17) o reino foi dividido, 1 Reis 11 
 

1.3Sem unção, o cristão não tem autoridade sobre o inimigo:  cai, derrotado. 

• O que fez Davi derrotar Golias foi ter sido ungidorei de Israel,  1 Samuel   16e 17 (15.23) 

• O que fezSaul tremer diante do mesmo gigante foi ter perdido a unção por rebeldia  
 
 
DIA34      
 
2-MOTIVOS DA QUEDA:iniqüidades (caminhos tortos, desviados da Palavra)   
2.1 - Rebeldia: não aceitar o modo indicado por Deus (foi o caso de Caim) Gn 4.7 
’ se procederes bem, não e haverá aceitação para ti? Se não... o pecado jaz à porta, 
                 -  e sobre ti será o seu desejo; mas sobre ele tu deves dominar. 
 
2.2 -Curvar-se ante as dificuldades, Sl 20.8Uns encurvam-se e caem... 
                 -  mas nós nos erguemos e ficamos de pé’ 
 Resolve:➔‘fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder’’ Ef 6. 10  
➔Sujeitai-vos a Deus, RESISTÍ AO DIABO (~) ele fugirá de vós ‘ Tg4.7 
 
2.3Mau testemunho dos de fora faz cair ...  1Tm 3.7  
      ‘Tenha  bom testemunho dos...de fora,para que não caia em opróbrio, e no laço do Diabo’ 
 
2.4Ansiedade, Hb 4.11 ‘procuremos diligentemente entrar naquele descanso, 
 -  para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência 
 
2.5Deixar-se levar pela conversa dos perversos,  2Pe 3.17 
       - Perverso parece algo horrível, mas perversão é mudar o estabelecido;ex: o 
         homossexualismo é perversão sexual pois muda o estabelecido por Deus de que o ato   
         sexual seja praticado por uma casal hetero sexual( um homem e uma mulher)  
Perversão é sinal do juízo de Deus aos rebeldes: E, como eles não se importaram de ter  
         conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para   
         fazerem coisas que não convêm’ Romanos 1.28 
→  guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos 
          - sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; 
 
2. 6Ignorar as advertências,mesmo veladas, das Escrituras 
Precisa conhecer a Palavra (fazer seu caderninho é vital)   

• ☺o inimigo não dorme em suas  tentativas para fazer o cristão errar o alvo 

• AsEscrituras nos dão  muitas dicas de situações que podem ser   ciladas disfarçadas: 
Ex: ‘os que querem tornar-se ricos  caem em  tentação e laço, e em muitas  concupiscên-
cias loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição’ 1Tm 6.9 

 
2.7Falta de vigilância, ingenuidade, achar-se seguro confiar  em si mesmo 

• .  Vigiai e orai, para que não entreis (cair) em tentação;Mc 14.38. 

• O avisadovê o mal e se esconde, o simples passa adiante e sofre o dano’ Pv 27.12. 

•  O espírito,na verdade, está pronto, mas a carne é fraca’  Mt 26.41. 

• Os néscios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os 
leva à perdição. 33 Mas o que me der ouvidos habitará seguro, ‘ Pv 1.32  ARA no Brasil  

 
DIA35     
 
3-PARA EVITAR A QUEDA:VIGIA E ORA 
➔Sede sóbrios,➔  vigiai   ➔ em oração ‘ 1Pe 4.7 

• Vigiai e orai, para que não entreis (cair) em tentação ‘Mc 14.38  

• O avisado vê o mal e se esconde, o escarnecedor passa adiante e sofre o dano ‘ Pv 22.3 
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• Convém orar:‘não nos deixes entrar (cair) em tentação; livra-nos do mal’Mt 6.13 

• Declarara soberania de Deus:  Teu é o reino e o poder, e a glória, para sempre’  

•                                                        O Senhor reina’Sl 93.1 (ler João 19.11) 

• Darouvidos à Palavra: Pv 28.9‘  
O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei,   até a sua oração é abominável’   

 
4-CAI, MAS NÃO FICA PROSTRADO, SL 37.24 

• ‘o justo:‘ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. 

• ‘Porquesete vezes cai o justo,  e se levanta;  
-  mas os ímpios são derribados pela calamidade’  Pv 24.16 

• ‘Unsencurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé’   Sl 20.8 
 
5-ATITUDE  ANTE  À QUEDA DO  SEU INIMIGO 

• ‘Quando cair o teu inimigo, não te alegres,   Pv 24.17-18 

• Equando tropeçar, não se regozije o teu coração;  para que o Senhor não o veja, e isso seja 
mau aos seus olhos,   e desvie dele, a sua ira’  

 
DIA36     
 
6-O SENHOR SE COMPRAZ NA RESTAURAÇÃO DO CAÍDO,➔Volta, ó Israel, para o 
Senhor teu Deus;            Oséias 14.1   
     Causa:  porque pela tua iniqüidade tens caído   
 
6.1 - Há promessa:‘Assim vos restituirei os anos...consumidos pela locusta...  
 - o meu grande exército que enviei contra vós’ Jl 2.25 
 
6.2Deus busca intercessores, Ez 22.30  
 
‘ busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na  brecha  perante mim 
por esta terra,-  para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei’  
 
’ este é um povo roubado e saqueado; todos estão enlaçados em cavernas,  

e escondidos nas casas dos cárceres; são postos por presa, e ninguém há que os livre;  
- por despojo,e ninguém diz: Restitui  ’   Is 42.22 
 
6.3Incentivo a  permanecer  diligente no restaurar pessoas 
  ‘... sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho  
      - salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados’ Tg 5.20 
‘meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,  
      - sabendo que o vosso trabalho não évão  no Senhor’  1Co 15.58 
 
7-O SANGUE DE JESUS perdoa o pecado e restaura o caído  
Jesus ‘...se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, 
e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras’ Tt2.14 eHb 9.14 
‘quanto mais o sangue de Cristo: pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus 
-purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? 
‘Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos,  
e não praticamos a verdade; mas, se andarmos na luz, como ele na luz está,  
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica  
de todo pecado’1Jo 1.6-7 
    - Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo  
 - para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça’  1Jo 1.9☺ 
 

DIA37 Cap.   12  CONSOLO 

 
1-DEUS CONSOLA _ mesmo depois de ter ‘pesado a mão ‘ em juízo  
     ‘Ele faz a ferida, e Ele mesmo a liga; Ele fere, e as Suas mãos curam’ Jó 5.18 
 
1.1Mesmo sob juízo, Deus abençoa 
 Nos 40 anos zanzando pelo deserto, Deus abençoou Seu povo com 

• Suapresença e  direção:   dia (coluna de nuvem) e noite (coluna de fogo)   

• Provisão materialcomida,  água,  roupa , saúde :  
‘Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti,  
  - nem se inchou o teu pé, nestes quarenta anos’ Dt 8.4 
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• Proteção: quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo,não 
permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis’  Sl105.13-14 

• Providenciouintervenções necessárias, cuidando deles como pastor a seu rebanho: 

• ‘Mas fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho...   
         - E ele os apascentou, segundo a integridade do seu coração, - e os guiou com a perícia  
de suas mãos’ Sl 78. (14) 52, 74  

• Aqueleque guiou o seu povo pelo deserto,- porque a sua benignidade dura para sempre’ (Sl 
136.16)    ‘Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deus estranho’  Dt 32.12 

 
1.2Mesmo sendo levados cativos, tinham  o consolo de que Deus cumpre o que diz. 

• Assimcomo  Deus  cumpriu  o que disse sobre  o juízo avisado  

• o Senhor certamente cumpriria todas as  promessas de restauração! 

•  ‘ Eu velo sobre a Minha palavra para a  cumprir’  Jr 1.12  

• Há muitas promessas de restauração por todo o livro de Isaías e Jeremias 
 

1.3Mesmo que seja muito demorado aos nossos olhos! 

• Meusolhos desfalecem, esperando por tua promessa,  
   - enquanto eu pergunto: Quando me consolarás Tu? ’ Salmo119.82  e   Salmo 40.1  

• Espereicom paciência pelo Senhor,  e Ele Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor’ 

• ‘Porque a Sua ira dura só um momento; no Seu favor está a vida, Sl 30.5 

• O choropode durar uma noite; pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo’    
 É bom lembrar que Deus sempre chega na hora certa   

• Eu,o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente’  Is 60.22 
 
 
  DIA38 
 
2-ALGUMAS PROMESSAS DA RESTAURAÇÃO DO CATIVEIRO  

• ‘oSenhor consolou o seu povo, e se compadeceu dos seus aflitos’  .Is 49.13  

•  O Senhorconsolou o seu povo, remiu a Jerusalém’Is 52.9    

• Consolai , consolai o meu povo, diz o vosso Deus’Is40.1   
’o Senhor consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares assolados...’ Is 51.3 

• Eu,eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu, para teres medo dum homem...mortal, 
ou do filho do homem que se tornará como feno? ’Is 51.12 

• Tenhovisto os seus caminhos, mas eu o sararei; também o guiarei,  
-e tornarei a dar-lhe consolação, a ele e aos que o pranteiam’ Is 57.18  

• Comoalguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei;  
         -e, em Jerusalém, vós sereis consolados’Is 66.13  e   Jr 31.13  

• Tornareiseu pranto em gozo, e os consolarei, lhes darei alegria em lugar de tristeza’ 
 
 
3-JESUS VEIO PARA CONSOLAR: Isaías 61.2 ‘ apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da 
vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes’ 
 
4-DEPOIS, DEUS ENVIOU OUTRO CONSOLADOR, João 14. 16, 26 
‘...digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá (assunto ao céu) Jo 16.7 
_ pois se eu não for, o Ajudador não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo enviarei.    
  ‘E Eu (Jesus) rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, 
-para que fique convosco para sempre’ João14.16 e 26 
 ‘ Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em Meu nome, - 
esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto Eu vos tenho dito’ 
 
5-MEIOS DE CONSOLO  
5.1A Palavra consola (podemos nos consolar com a Palavra)  

• Lembro-me dos teus juízos antigos, ó Senhor, e assim me consolo’ Sl119.52 

• Por ventura fazes pouco caso das consolações de Deus, 
  - ou da palavra que te trata benignamente? ’Jó 15.11 

• Aminha consolação na minha angústia...a tua promessa me vivifica’Sl 119.50 
 
5.2Amigos consolam   (alguns, às vezes)  

• com solidariedade silenciosa:  ‘ficaram sentados com ele na terra sete dias e sete noites; 
e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande’ Jó 2.13 
           ‘há  um amigo mais chegado do que  um irmão’Pv 18.24            ☺ este  é Jesus 

• com palavras:  poderia fortalecer-vos com a minha boca,  e a consolação dos meus lábios 
poderia mitigar a vossa dor’ Jó 16.5 . 
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           ‘Ouvi atentamente as minhas palavras; seja isto a vossa Consolação’ Jó 21.2 

• com ajuda  material, além da solidariedadeJó 42.11 
’Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos  

dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa; condoeram-se dele, e  
o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado;cada um deles lhe deu  
uma peça de dinheiro e um pendente de ouro’ 
 
 DIA 39 
 
5.3Liderança justa consola 

• Eulhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas 
tropas, como aquele que consola os aflitos’  Jó 29.25 

 
5.4Fidelidade ao Senhor, consola 

• Istoainda seria a minha consolação, e exultaria na dor que não me poupa;  
   - porque não tenho negado as palavras do Santo’  Jó 6.10. 

 
5.5A presença do Senhor consola 

• ‘Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, 
  - porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam’ Sl 23.4 

• Quandoos cuidados do meu coração se multiplicam,  
  - as tuas consolações recreiam a minha alma’ Sl 94.19  

• Iráa Minha presença contigo, e Eu te darei descanso’ Ex 33.14 
 
5.6A benignidade do Senhor consola,  Sl 119.76 

• Sirva a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo’ 
 
5.7Saber que  ‘Deus sabe o que faz’,  consola!  Ez 14.23 

• ‘ E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos; 
-e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor. 

 
DIA40     

6-QUANDO FALTAM CONSOLO E  CONSOLADORES 

 
6.1No mundo não há consoladores 

• DEPOISvolvi-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis as 
lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham consolador; do lado dos seus opressores havia 
poder;    mas eles não tinham consolador.’  Ec 4.1  
 Mas há  Consolador que o mundo não pode receber, Jo 14.17  

• ‘ a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber;porque não o vê, nem o 
conhece; - mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós’  

 
6.2Em situações pessoais extremas, 
        como as de Jó, faltam consoladores 

• ‘Afrontas quebrantaram-me o coração, e estou debilitado.  _ Sl69.20 
- Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum;  
  - e por consoladores, mas não os achei. 

 
6.3Pode haver consoladores molestos, Jó 16.2 e 21.34  

• ‘Tenho ouvido muitas coisas como essas todos vós sois consoladores molestos’ ‘Como, 
pois, me ofereceis consolações vãs, quando em vossas respostas só resta falsidade? ’ 

 
6. 4Em situações extremas,  não há consolo 

• ‘E há de ser quetodos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída;  
  - quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Naum3.7 

• Nodia da minha angústia busco ao Senhor; de noite a minha mão fica estendida e não se 
cansa; a minha alma recusa ser consolada’Sl 77.2 

 
6.5Pode haver vãs consolações 

• ‘os terafins falam vaidade, e os adivinhos vêem mentira e contam sonhos falsos; em 
vãoprocuram consolar; por isso seguem o seu caminho como ovelhas; estão aflitos, 
porque não há pastor’Zc 10.2 
 

6.6Há consolações mentirosas, Jr 6.14 
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• ’ se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, ’ Jr 6.16e  8.11 

• Curam a ferida da filha de meu povo levianamente, - dizendo: Paz, paz quando não há paz’ 
 

6.7-Há os que não conseguem ser consolados  
                        (por isso, não têm paz) 

• ‘Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus’Is 57.21 

• O caminho da paz eles não o conhecem, nem há justiça nos seus passos;- fizeram para si 
veredas tortas;  - todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz’Is 59.8 

 
7-AFINAL, HAVERÁ UM  CONSOLO  DEFINITIVO 

• PORQUE o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará,e os conduzirá às 
fontes das águas da vida;  e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima’  Ap 7.17 

• Eleenxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte,  nem haverá mais 
pranto, nem lamento, nem dor;  porque já as primeiras coisas são passadas’  Ap 21.4.  ☺ 

 
Fim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rascunhonão postar! 
Sentindo - (sentimentos) medo, ansiedade ira inveja, vanglória, abatidos, esperança, 
ressentidos.  
 
Situações - tristeza, solidão adversidades, depressão, sexo ilícito, adultério, doença 
 
Atitudes - palavras, andar, coração, sabedoria, ímpios, hipócritas, hereges 
 
Provados - tentação, provação, disciplina,consequência, mundo, rebeldes, ensináveis 
 
Lembretes: (sabedoria, prudente, virtuosa) único, restaura a alma, é fato líder, autoridade, 
gabarito dos pastores, cães,  
 
Tipos - nas igrejassem ser da Igreja de pessoas. 
 
Sl 3.1- Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! Muitos se levantam contra mim. 
 
Sl 13.4 - para que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se 
alegrem, em sendo eu abalado. 
 
Sl 27.2 - Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles, 
meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. 
 
Sl 27.12 - Não me entregues à vontade dos meus adversários; pois contra mim se levantaram 
falsas testemunhas e os que respiram violência. 
 
Sl 42.10 - Como com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, dizendo-
me continuamente: Onde está o teu Deus 
 
Sl 44.5 - Por ti derrubamos os nossos adversários; pelo teu nome pisamos os que se levantam 
contra nós. 
 
Sl 44. 7 - Mas tu nos salvaste dos nossos adversários, e confundiste os que nos odeiam. 
 
Sl 69.19 - Tu conheces o meu opróbrio, a minha vergonha, e a minha ignomínia; diante de ti 
estão todos os meus adversários. 
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Sl 71.13 - Sejam envergonhados e consumidos os meus adversários; cubram-se de opróbrio e 
de confusão aqueles que procuram o meu mal. 
 
Sl 72.9 - Inclinem-se diante dele os seus adversários, e os seus inimigos lambam o pó. 
 
Sl 78.66 - E fez recuar a golpes os seus adversários; infligiu-lhes eterna ignomínia. 
 
Sl 81.14 - Em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus 
adversários. 
 
Sl 89.23 - Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. 
 
Sl 109.4 - Em paga do meu amor são meus adversários; mas eu me dedico à oração. 
 
Sl 112.8 - O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu 
desejo sobre os seus adversários. 
 
Sl 119.157 - Muitos são os meus perseguidores e os meus adversários, mas não me desvio dos 
teus testemunhos. 
 
Sl 143.12 - E por tua benignidade extermina os meus inimigos, e destrói todos os meus 
adversários, pois eu sou servo. 
 
Mq 5.9 - A tua mão será exaltada sobre os teus adversários e serão exterminados todos os seus 
inimigos. 
 
Jr 30.16 - Portanto todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, 
todos eles, para o cativeiro; e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam 
entregarei ao saque.       Este é um 
 

 


