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Nota  introdutória      
 
Fiz este resumo há muito anos,   mas ele continua sempre  atual. 
 
*Que seja um incentivo a ler o livro, e mais: a se engajar na Batalha espiritual a que todo 
verdadeiro cristão é chamado a participar de modo vitorioso, para honra e glória do 
Senhor 
 
                   
 

Cap  01     O Soldado da cruz   
 
 
1- Pela escolha de Adão a agir contrário à ordem de Deus, sem considerar ( por não ter 
idéia do real significado) as  conseqüências avisadas,  o mundo tornou-se ‘jurisdição’ do 
diabo: príncipe deste mundo, 
  império das trevas   
             Gn 1....    Sl 115... Rm 6.16,    Jô 12.31, 14.30  e 16.11   Cl 1. 13  
2- Decretada a inimizade entre descendências, Gn 3... 
     o mundo está sob a  Lei da COMPETIÇÃO 
 
3- Jesus é o Descendente que veio esmagar a cabeça da serpente, Gn 3.15  
                          &   ‘está consumado, Cl 2.15, Ef 1.19  
 
4-  Hoje, RESSURRETO,  
     Jesus intercede por nós para fazer valer na Terra tão árdua VITÓRIA 
 
5-Ciente disso,  
  o  Adversário do cristão, age para impedir que tal vitória tenha seu pleno efeito  
 
6- Visa especialmente, cristãos  desavisados, que não assumiram seu lugar nas 
regiões celestiais > não se engajaram na Batalha espiritual:  
                               > estão, sim sem armadura, sem Palavra e  sem oração. 
 
7-  Quem vai à frente, leva chumbo primeiro !  
 
8-  Agora, os ataques  a Cristo  estão direcionados aos  cristãos, 
                                                  -  a quem está em Cristo, Cl 3 ...    
                                                  -  expressa na Terra,  a vitória de Cristo  na cruz   
  
9-  não estamos livres para  viver como se não houvesse guerra   pg 15  
 
10  Auto avaliação:   a) vivo na realidade dessa hostilidade  entre Cristo e o diabo ? 
                                  b) ‘fujo da raia’ por meio de transigências ?   
                                  c)   sou instrumento apto, disposto e disponível para esta guerra?  
                                  d)  conheço bem a Palavra sobre tal assunto ?  
 
12- A batalha da cruz foi ganha no Getsêmane, 
                                >   quando Jesus se rendeu à vontade do Pai.  
 
13-  Precisa haver na Terra um homem que queira a vontade de Deus que está no céu :  
                               > então acontece !    
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14- A  passividade de Jesus no caminho do Calvário, na cruz 
                              >  foi resultado de Sua atividade no Getsêmane _            
                              >  ‘quando Tu disseste ... meu coração te disse a ti...’   Sl 27.... 
 
15   Evidencia as duas faces   da Batalhe espiritual : sujeição a Deus,  
                                                                                     resistência ao diabo, Tg .....  
16  A guerra de Deus contra satanás é levada avante pelo Seu povo 

                                   >  que resiste...sujeitando-se...   
 
*Oração:  ajuda-me ...     aceitar a  realidade da batalha,  
                concede-me... a  responsabilidade de assumir  meu lugar nesta  batalha,  -      
               opera em mim... desembaraçando-me de todo empecilho em minha vida   
               faz-me avançar  nas obras preparadas por Ti 
 
* Senhor, que nenhum espírito de covardia me desvie dos Teus propósitos para mim.   
  
 

cap 02     O melhor amigo do soldado de Cristo: sua arma. 

 
   

‘O primeiro dever do soldado: obedecer;  
 O dever mais evidente é suportar a adversidade, 
 O dever final (finalidade) de todo soldado é  o supremo sacrifício’ D. M. McIntire  pg 19   
 

1- Entendendo ser soldado,  
    >  a primeira conseqüência é parar de brincar e  começar a treinar. 
 

 2- Exemplo de Jesus:  tentação do deserto, Mt 4  
 

     a)  cheio do Espírito: sem pecado ( andar na luz...) 
     b)  dirigido, conduzido pelo Espírito: sem presunção, sem estar cheio de si. 
     c)  o destino era o deserto : situação  árida  e   hostil, de isolamento e privação.     
     d)  sem estardalhaço.  
          Obs: não buscar o confronto com o diabo, muito menos  com arrogância. 
     e)  plenamente confiante: sem dúvidas, nem questionamentos 
     f)   Atitude : agüenta  (SIM) as dificuldades,  
                         reprime (NÂO) aos clamores da carne:  
                                      > ‘out of order’ ,  dão vantagem ao diabo  

g) O inimigo, experiente e astuto, sabe onde / como atacar  
             > para nos tirar da jogada (abater)  

     h) Importante : 30 anos de obscuro preparo,  
                              para 3 anos de Ministério público. Vida prática aliada à  
                              > dedicação ao conhecimento da Palavra.  

 

3- Revendo a tentação de Jesus:  
                     - cheio do Espírito e conduzido por Ele, não tomou a iniciativa do confronto   
                     - Sua mente estava cheia da Palavra  
                     - a exaustão física (não resultante de insensatez própria)  
                                          > não afetou seu estado de ânimo   
 

4- a Palavra  (rhema, Dt 8.3)  é a espada do Espírito.   Ef 6.17  
       > manejando bem...  Tm 2.15   
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5- Vitória é estabelecida (SIM)   por ‘ toda Palavra que sai da boca do Senhor’  Mt 4.4   
                                        (NÂO) por mero saber a Palavra,  
                                                   nem boas intenções ou resoluções  
 

6-   GARANTIA DE VITÓRIA há sob  
         i) a específica Palavra  de Deus (RHEMA) 
         ii)  investida contra o inimigo( não pessoas, nem circunstâncias)  
       iii)  no poder do Esp Sto: Ef 4.30-32 e 5.18>  
7-  Estar cheio do Espírito  
   >precisa ser experiência continuada, resultante de vigilância contínua  
 

8- Notar:  competência  há na relação proporcional da  sua condição espiritual 
 

9- Auto avaliação: 
     i)  em que fase está do relacionamento com o Espírito Santo:  
   vive, anda,  não entristece,  cheio, não apaga mas  ouve e obedece , daí:  
      > conduzido  pelo Espírito.  
     ii) o Espírito está  no controle absoluto de sua vida ?  
     iii)   guarda a Palavra no coração ? mente cheia da Palavra ? e na boca?  
                               Sl 19..12  
* Então :  o teu trabalho é descansar no Senhor e  louvar... 
    > a luta e a vitória são dEle   
 
 

cap 03     A  luta  em nós_  Corpo a Corpo     
                           

 1- Antes  do confronto com o inimigo,  Deus nos leva ao confronto do EU com Jesus,  
a fim de evidenciar se  o querer a bênção de Deus é mais forte do que nossa natureza 
humana, carnal,  egoísta  e  é  mais forte do que a maior dor  que possamos suportar.  
                    >   Ele não nos tenta além de nossas forças, 1Co 10.13   
                          Ex:   Jacó no vale de Jaboque,   Gn 32.22      
 

2- qualquer avanço do Evangelho e  do Reino de Deus só acontece  quando, primeiro... 
     →  O INIMIGO FOI IMOBILIZADO NAQUELA SITUAÇÃO OU PESSOA  (manietar, Mt 12.29)    
 

3- Quando Deus luta conosco no sentido que quebrar toda auto suficiência,  
    >  resistimos a Deus.  
Tribulações (situações físicas) vêm através de fantoches humanos usados pelo poder das 

trevas, mas   a Luta real é contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. 
                                 >  Ex Demétrio  e  Paulo, em  Éfeso  
* Não foi apenas o que parecia:  choque entre o cristianismo  e a  cultura local, mas  
 - de fato, foi  sintoma da  real hostilidade  do império das trevas contra os cristãos  
 

4- Temos a obrigação de resistir a esses inimigos invisíveis,  
     > mas COMO ?  
     Vitória sobre o inimigo foi conquistada na cruz, por  Jesus:  
      > em Cristo, somos mais do que vencedores, porque  
     > Deus faz fluir a vitória da cruz,   através do cristão  para a situação de tribulação  
                                           >  pela qual se passa     
         *Satanás já é derrotado,  e sob os pés de Jesus :  
                    i)   apenas damos a voz de comando na situação específica 
                    ii)  não depende de esforço próprio, MAS  
                    iii)  depende da revelação de Deus sobre tais FATOS  espirituais, Ml 4.6   
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                                      Você crê, realiza em seu íntimo ? 
                         Já ‘somos mais que vencedores por meio dAquele que nos amou’ ..........  
   

*Há luta por causa da vitória na cruz:  por isso,  
   revigorados por Jesus,  protegidos pela armadura de Deus, 
     o mal é obrigado a recuar à medida em que  
   > se  RESISTE  a elas, e se permanece inabaláveis.  
5- O real perigo: deixar-se abalar e  atacar,  ao invés de resistir e ficar firme na Palavra.  
 

6-  Tática inimiga :  nos deixar ‘ queimados’  para agir na carne, e dar brecha ao inimigo.   
 
7-  Segredo da vitória: permanecer na perspectiva da Palavra,  
   >  Na carne, não há vitória, fica abatido.  
 
 

cap 04      O inimigo na Sociedade  

 
1- Quando homens maus estão no controle, o diabo está agindo... 
 
2- Infiltração inimiga através de baixar o padrão moral na sociedade 
 
3-  Pode haver instalação inimiga em algum ambiente específico ; 
                       onde lhe deram acolhida, tem  direito de atuar. 
 
4-  Como pode ?  Como  opera? Como impedir que isso aconteça ?  
 
5-   A Bíblia ensina, mas os cristãos não querem, temem,  enfrentar tal realidade 
espiritual. 
 
6-  Preferem o sonolento torpor da  submissão ao inimigo  aos arroubos, dificuldades e 
dores da luta.       
 
7-  Sem luta  não  há vitória.  Preferem a falsa paz da opressão maligna  a custo de suas 
vidas.   
 
8-  Tática maligna: destronar Deus do coração e da mente do homem.  
                                 > Agora conta com a ajuda no íntimo do homem: 
                                   -  a natureza decaída  
 

9-  Civilizações centenárias estão sendo obrigadas a ceder para que se forme oposição    
      - unificada aos cristãos:  isto  é plano diabólico para a implantação do anti Cristo   
     >  os homens não sabem disso    
 

10- Orar pelas autoridades é atrasar o avanço inimigo.  
 

11-  O olhar do cristão fixa-se no que se vê,  
                    &  quando deveria buscar perspectiva do alto para ataque certeiro    
 
12-  Barreiras são removidas ao se colocar  a ‘dinamite’ ( dinamus = Esp Sto)  
   > no ponto estratégico correto.  
 

13-  Orar em concordância atua nas regiões celestiais:  
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                       &  funcionários do governo apaziguam a situação, At 19 
 
14-   RESISTIR  requer humildade, trabalho sutil, silencioso, 
                       & e  saber canalizar c/ acerto a  força vem de Deus     
                           ( cautela, ousadia, responsabilidade e competência)  
 
15-  Resistir não é exibição de poder,  
        & mas  atuação ordenada, sistemática, objetiva sob a direção do Esp .  
 
16-  Só são chamados à luta os que estão cheios do Espírito  
   & é loucura ir por si mesmo, na carne !    
 
 
 Ver progressão : 
 Selados, célula do Corpo, entrosados no Corpo, servindo para edificação do corpo,  
 Corroborados: não entristece o Espírito, cheio do Espírito:  
                         > toma seu lugar na família, na sociedade          
Fortalecidos, toma seu lugar na Batalha espiritual, Ef 6   
                            ( contexto da caminhada cristã )     
 

Cap 05      Destruindo a força do inimigo 

 
1-  Pela pressão do grupo, ‘águias do Senhor’ têm se transformado em pombas da paz.  
 

2- Definindo o atuar de ‘águias do Senhor’ :  
    oram, elevam-se com segurança nos lugares celestiais em Cristo, 

 aí, resistem ao inimigo, subjugam-no pelo sangue do Cordeiro,  
dão testemunho de poder no Espírito.   

 
3-  1º. entrega passiva da vida ao Senhor; depois:  
     Resistência alicerçada nos fundamentos da cruz: funciona !  
 
4-  Falar com firmeza: arreda satanás!  
 
5- Fomos escolhidos e enviados  
  > a implantar o reino de Deus no  mundo ‘que jaz no maligno’ 1 João 5.19 
  >   é guerra! 
 
6- Condicionados à forma confortável de cristianismo ( ou religiosidade)  
  1º.  Luta  com Deus para  nos vencer   
 
7-  Jesus se fez carne para destruir o que tinha o império da morte, Hb 2.14  
 
8-  Única forma de aniquilar o diabo:  
       >cristãos, na Terra, ministrando a vitória de Jesus na cruz,  

> operando em nome do Senhor  Jesus Cristo      
 
9-  Táticas:     1º. Opõe-se à fé ( salvação)  
   depois,  detesta a oração da fé: única forma de vencer  
                        ( haverá luta em oração para aquietar o nosso íntimo, primeiro)  
     *Fé real  e verdadeira, só há quando quebrantados e unidos a Cristo : 
      > então, somos invencíveis !      
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10- A verdadeira batalha começa com a oração da fé.   
 
 

cap  06     Penetração de longo alcance  
 

 
→   o Reino ficar estabelecido no terreno conquistado  
  - precisa ser  atividade (objetivo)  constante.  
 

1- Estratagema de guerra:  
    infiltração de equipes especiais, para desligar do sistema  de apoio,  
        >  enfraquecendo a ofensiva. 
 

2- Infiltra-se nas igrejas sabotando potencial de ataque da Igreja:  
      > desacredita e inviabiliza  Missões,   
3- infiltra-se, isola da base, interrompe abastecimento ( comida, água, armas, remédios) -     
      >  cidade sitiada      
4- Por trás de cada assalto, há a inteligência do Comando em chefe.  
      >Ex: Moisés, com Amaleque, Ex 17  
 

5-  Pela 1ª. vez,  Moisés exerce a autoridade delegada  
      > sem instrução específica do Senhor.      
 

6- Sob ataque, é responsabilidade do líder  exercer a autoridade delegada   
      > em nome de  Deus     
 

7-  No monte (no alto, em Cristo) quando dois sustentam suas mãos, levantadas,  
      > há vitória lá embaixo !  
 

8-  2 aspectos da oração:  1- oração de apoio, Fp 1.19    
     2- oração invasiva, manieta o valente, Mt 12.29    
 

9-  Oração em concordância : Mt 18.18    
      A iniciativa parte da Igreja: concordam sobre algo. 
 

10- Penetração de longo alcance em oração:  
      >estranha para a maioria, quem a pratica sabe sua eficácia 
 

11- Lutar sob absoluta direção de Deus:  o que, onde, quando,  quem, etc 
     >   só com armas espirituais  
 

12-  Deus coloca um peso ? ORE. Submeta-se a Deus. 
>  Declare a Palavra nas regiões celestiais: dá certo!  

 

13-  ‘depois de terdes vencido tudo, ficar inabalável, firme’ 
     >  sem esmorecer, depor armas  só com a vitória  total!  
 

14- Moisés diz a Josué: - ‘Escolhe homens, vai à luta;’  
                   - ‘E eu  estarei no monte, e a vara de Deus em minha mão  (levantada)’ Êx 17   
 

 

cap  07      Cordas do arco  FROUXAS  
 

1- Com suas palavras, Churchill mobilizou os ingleses à luta pela vitória.     
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2- Devido ao convívio compulsório com soldados romanos,  
     > Paulo aplicou  figuras de combate  aos efésios  
3-  Comandantes zelam pelo moral de seus subordinados 
     >  sabem do valor e  da importância disso     
4-  A 2ª  carta a Timóteo foi escrita no contexto da perseguição de Nero contra os cristãos  
          (incêndio de Roma)   
5-  Mesmo preso, Paulo cuida de encorajar Timóteo, que estava  
     > sob fortíssima pressão, como todos os da Ásia.   
 

6-  ‘ Planeje a ofensiva, nunca pense na defensiva’ _  Churchill  
     > Paulo a Timóteo: sem temor, avançar!  
 

7-   satanás treme ao ver o mais fraco dos santos de joelhos.   Pg 53   Isso é ofensiva ! 
 

8-   o inimigo leva a falar  sobre o que nos atemoriza, 
                                > tática:  a fim de  nos paralisar, e levar à deserção 
 

9-   Quem quer vencer( derrotar o inimigo) seja no coração, seja nas circunstâncias,    
    > pensa na ofensiva 
 
10- a geração de Josué tinha compromisso com Deus em lutar para vencer.  
11-  a geração seguinte, afrouxou as cordas dos arcos:  
    > buscou coexistência pacífica mediante concessões.   
 
12-  separação bem definida entre luz e trevas é princípio  espiritual básico: 
    >  sem negociação com o mal!   
 
13-  sem nem conversar, como Neemias: -  ‘Estou ocupado com grande obra!’   
 
14- baixam guarda e acabam oprimidos pelos inimigos, e  
      > sob a mesma condenação que eles  
 
15- Tática: dissolução  _ dissolveram o senso de obrigação  para com objetivos morais  
                                                         >  para com Deus   
 
16-  Deixaram a orientação da Palavra, fizeram o que era reto aos próprios olhos,  Jz .......  
 
17-  Perigo!   Deixa a ofensiva e vai para coexistência comprometida  
      > com atitudes mundanas, pg 55  
 
18- Sociedade permissiva encara as investidas do inimigo com negligência.  
 
19-  Urge tratar o inimigo como inimigo !  
 
 20- Luta é fator sempre presente na vida do cristão verdadeiro: sem trégua, sem férias.                  
    > Não voltei senão depois de os ter consumido’,  Sl 18.  
 
 

cap  08      As armas e a vontade: há os que têm a paz da rendição  

 
  ‘Em campo de  batalha, o real in inimigo é o MEDO, 
                          >  e não a baioneta ou a bala.’  Robert Jackson  
 
☺  talvez, por isso, muitas vezes, Deus diz: ‘NÃO TEMAS’ 
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1-     Nas paradas militares: 
  > as armas desfilam para impressionar  com o poder de fogo daquele país. 
 
2-  só vence quem luta: as armas só têm valor quando usadas. 
  >  Guerra se faz com  determinação de AGIR  
 
3-  Assentimento mental à guerra espiritual  não basta,  
  > e é o que o diabo quer  para nos neutralizar.   
 
4-  Em campo, não há neutralidade: Jesus disse: ‘Quem não é por Mim, é contra MIM’ ... 
 
5-  A Bíblia é  contra a passividade e incentiva a luta:  
  - Combate o bom combate...Participa...Resisti... 
 
6-  Treinamento intenso deixa apto para lutar, mas precisa  ir front e LUTAR. 
 
7-  Bom desempenho na batalha requer decisão de lutar 
 
8-  Toda guerra tem uma ideologia:  
  > o desempenho na luta  é proporcional à  fé  no ideal  que encerra. 
9-   Precisa um decidido a usar suas armas a favor do Reino 
  >  para Deus operar a vitória;   Davi com Golias, 1 Sm 17.37       
                                                            Jônatas com os filisteus,1 Sm 14.13-14 

                                                            Eleazar, ‘se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar 

a mão e ficar pegada à espada; e naquele dia o Senhor operou um grande livramento’ 2Sm 23.10 
 

10- Só há vitória de Deus no confronto  direto com o inimigo 
           -   A decisão de um homem abre o atuar de Deus 
 

11- ‘Tudo o que ligardes na Terra, será ligado no céu’  Mt 18.18   
  > O céu endossa  iniciativa de 2 com cordis 
  ( com o mesmo coração)  
 

12- A vitória também depende do contingente humano disposto à luta:  
  > cristão mole ou inerte é brecha !  
 

13- Avanço do Reino é feito com oração,  
  > como Israel rodeou as muralhas de Jericó em silêncio,  
            > até que Deus deu a ordem de avançar: 
     >  aí, precisou determinação para  acabar  com o inimigo         
                       ( lutar exigia um esforço tremendo!!! )  
 

14- Sob ataque inimigo, aparecem os reais propósitos do coração : 
            i)  derrotados por problemas pessoais, não há como ir à luta pelo reino 
        >Tática do inimigo: depressão, morbidez, passividade, levam a isolar-se. 

 

ii)  há os que sabem estar derrotados,  
      > Mas não sabem o que fazer para ‘virar o jogo’   
                Ex:  indolência,  preguiça  de aprender a usar as armas, e de treinar    

 

  iii)  uns  conhecem as arma, mas temem a exposição que daí advirá: 
   >  há ressentimentos, recuo   

 

15- Os tímidos ficarão de fora. Ap ...... 
   > Precisa conhecer a Palavra, crer na Palavra, USAR a Palavra 
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16   - é fundamental   o uso destemido da Palavra   para a vitória contra o inimigo  
 

17-     precisa ter consciência de sua posição em Cristo: 
   >  assentado nas regiões celestiais  Cl 3  
 

18-  Impressionados com o que sentem, ou buscando sentir...  
   > aniquilam a fé na Palavra, tornam-se   presas fáceis 
 

19- Sentimentos individuais ( culpa, fracasso, angústia) 
   >  só têm alívio ao se apoiar na Palavra  de Deus 
 

20 -  Sem depender das emoções( instáveis)  
   > o cristão fica firme ao se ater à sua posição  em Cristo.  
 

21-  Deixa de lado seu viver pessoal, egoísta,  
   > passa a viver pela fé nos FATOS  que a Bíblia diz... 
 

22-  Abalado por problemas pessoais: abatido,revoltado, 
   >  o cristão  torna-se parte do problema em vez de solução 
 

23-  Atacados, pode-se ir  à luta, e ‘amarelar’ :acontece! 
   >  Mas, não ir à luta é PECADO !  Jz 5.23  traz maldição 
‘Maldito aquele que retém a sua espada do sangue’  Jeremias 48:10 acf. 
24-  Deus não age independentemente do seu povo, pg 63  
 

25   A oportunidade para Deus agir vem  
  > ao querer  e determinar  a usar as armas de Deus contra o inimigo 
 

Orar confessando: medo, ignorância, indecisão, pura preguiça, displicência: 
-  Afasta de mim estas coisas para não ser alcançado pela maldição de Meroz,  Jz 5.23  
 

* Confesso o pecado de ter ficado na zona de conforto, 
   > em vez de ir à luta  em Teu nome, pelo Teu Reino.  
 

* Graças por ser real a Tua Palavra: 
  >  ‘não destes espírito  de temor mas de poder, amor e moderação( mente sã)  2 Tm 1. 
 
 

cap  09     Paz através da vitória  

 

  
Sl 46  Ele quebra,...corta...queima  >  ação decisiva! Paz até os confins 
 
1- VT exemplo de autoridade  de Israel sobre o inimigo  
    >  ( ver estratégias, princípios de vitória e derrota) 
 

2-  A oração mina o campo inimigo.  
 

3- nas investidas do diabo, Deus procura um mediante quem Ele irá decretar  a batida em 
retirada do inimigo. 
 
4-  Só  armas espirituais usadas com fé   
    > impedem  e desbaratam o inimigo   ver 1 Sm 7.13  
5- Atitude:   
    ‘longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós’ 
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6- A oração alcança até situações internacionais, 
    >  agindo sobre principados nas regiões celestiais  
 
7-  A vida de Samuel evidencia a oração que funciona, a começar com Ana.  ver Sl 99.6     
 
8-  1 Sm 7   ORA como introdução ao livro das guerras de Deus.  
                  i) limpeza geral: tira ídolos, confessa pecado  sob arrependimento e confissão.   
                  
                 ii) crise_   atrás do avanço inimigo,  
    > o diabo...ressentido com a rebeldia de seus servos  
                
                 iii)  clímax: o sacrifício! Arvora a bandeira da vitória da cruz ,Cl 2.15    Ap 10.12    
 
  Resultado: o terror do Senhor cai sobre o inimigo,  
    > foge para nunca mais voltar 1Sm7.10-13    
 
9 -  Se queres a paz, prepara a guerra.  Vitória implica em luta e paz é vitória sustida 
 

10  O único que pode manter o inimigo encurralado é o intercessor.    
 
11-  bem aventurado o intercessor que saber usar o poder do sangue na luta espiritual.  
 
 
 

cap 10      Avaliando nossas vitórias  

 
1- Somos tão vencedores quanto desejamos ser pg 69   
   > Uns querem mais vitória, mas sem esforço  
 

2- Alguns testemunhos vigorosos podem ser como censura aos que têm parcas vitórias 
 

3- Salvo com evidente transformação, 
   > mudou de nome para mostrar mudança de rumo .Queria vitória  
 
4-  Jeoás contentou-se com ( meia)  vitória limitada,     2Rs 13.14-19.     
      Lições do texto :  
     a) ‘Toma um arco e flechas’ >  demonstre sua  intenção de lutar  
                                                    >  não aceite paz a qualquer custo!  
         *Lágrimas de remorso e lamentar-se é inútil 
        >   Está escrito: ‘Tomai a espada do Espírito’ Ef 6.18 
        > Há na sua vida pecado e derrota?  
  - Tome as armas do Espírito.e declare guerra. 
           - Uns contentam-se com  vitória limitada pois, de fato, não querem a vitória.  
     
      b) retese o arco_ e Eliseu pôs suas mãos sobre as do rei_  
          Deus é Fiel quando  fracasso e debilidade buscam honestamente a vitória:     
  -fraqueza é cingida de força,  Deus associa Sua força à fraqueza  obediente .  
 
          *Vitória acontece ao retesarmos o arco : dispostos a lutar... 
           > tendo as mãos do  Senhor sobre as nossas: que orienta e fortalece,    
   >  reconhecemos que a luta  é de Deus,  e que a vitória vem do Senhor.    
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        c) ‘Abra uma janela para o Oriente’ _ exponha seu fracasso e derrota.  
            Flechas de vitória não são atiradas através de janelas fechadas.  
            Seu coração é onde o inimigo se jacta de suas vitórias. O que está oculto ali?   
             Precisa  vir à luz  TUDO o que impede ser estabelecida a vitória de Deus.  
                                       > O que a impede ?  
            A maior necessidade: trazer a luz motivos (áreas) de derrota.   
         
            d) ATIRA! Ele atirou _ ponha sua fé em ação 
             Mesmo que seja arma frágil ante tão forte inimigo, 
      > é o Senhor que fortalece a arma: funda de Davi 
          
        e) ‘Toma as flechas ...Atira contra a terra ’  
              Meça sua vitória e preencha o que falta 
               Obediência  ( ação) é proporcional à fé. Vitória ( reação) também.  
                - é  no secreto do coração que se trava a verdadeira batalha da vida, pg 73     
               -  Mesmo tendo havido fracasso no passado, há resgate do futuro, em  Deus. 
 
 

cap  11      Espada afiada  
 
  Oração é arma poderosa em conflito terrível.   
  Oração sincera, consciente e contínua contra tudo fora da  vontade de Deus  
 
1- Oração é arma eficaz para que a obra de Deus se realize na Terra.  
   > Não é opcional. É vital.      
 
2- Não é esforço suplementar aos esforços humanos,  bem intencionadas. 
   >  É a força motriz 
 

3- Toda a atividade da igreja só será eficaz se  calcada em oração.  
 

4- a Oração é o meio pelo qual Deus realiza sua obra na Terra.  
 

5-  Atenção ao que ‘ cega’ o fio de sua espada : os empecilhos à oração.      
 

6- Deus não troca sua maneira de agir  por novidades modernas 
     > que prometem eficácia,  mas que compromete  a verdade no íntimo.  
 
7- é preciso intensificar a verdade no íntimo e  
   > incentivar o povo de Deus a ser fiel aos valores da Palavra  
 

8-  Firme na Palavra, o fio da espada do Espírito estará sempre afiado.  
 

9- Perigos a evitar, ou  práticas ‘ cegantes’  da espada do Espírito 
        a)  Engano:  oração é suplemento do projeto    
       Correto: o projeto de Deus começa e flui pela oração  
        
      b)  Engano: Deus se move pela minha súplica ou sofrimento.  
       Correto: Deus se move pela Sua Palavra 
 

10- Oração é mais do que   mera  ‘ambulância’ de igreja para acudir os necessitados.  
 

11- Oração  é a chave mestra  
   > com a  qual Deus  faz valer  a vitória da cruz  sobre o inimigo   
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12   Oração não é lista de Papai Noel.   
   > Orar é conversar com Deus: ouvir e falar  
 

13   Há diversos tipos de oração 
   >  e todos precisam estar presentes ao se relacionar com Deus. 
 

14-  Maturidade espiritual avança 
   > das petições egocêntricas para adoração e envolvimento com Missões      
 

15-  Objetivos a se buscar :  
A oração correta  
1-   coloca tudo sob o enfoque da Palavra, 
2-   busca conhecer  e se submeter à vontade de Deus     

        3-  visa o reino de Deus, não só seu efeito imediato   
        4-  a motivação correta ao se orar  visa além de si mesma,  
    >  é dispor-se a ser canal do atuar de Deus  
        5- busca intimidade com Deus  para obedecê-lO 
 

cap 12     A vontade de Deus e a minha  
 
1- Orações em causa própria  
  > Deus  responde, mas não atende.   Moisés, Dt 3    Paulo 2 Co 12.9                 
       >  NÂO, também é resposta.  
  > Orientar  como viver na dificuldade também é resposta, 1 Co10.13 
 

2- Sob perseguição: 
  > as orações são motivadas pelo medo, pela falta de recursos, e futuro incerto 
 
3- O desejo natural não o torna vontade de Deus para nossas vidas 
  

4-  Orar pelas circunstâncias leva à depressão, desânimo e ao desencorajamento  
   > pois  fixa-se no problema.  
 
5-  Orações subjetivas e circunstanciais levam ao desânimo( parecem terço) 
   >  orar pela solução !  
 
6-  Não ‘acorde’ o Mestre, ponha sua fé  em ação ex: discípulos na tempestade, ...... 
 
7-  Na pior situação, orar ‘ seja feita a Tua vontade’   
   > Submeter-se ao plano de Deus, não fixar-se no escape   
 
8- As reivindicações do Pai são absolutas, devem ser aceitas sem regatear. 
 
9-   Ao traspassa nosso ser,   
   >Deus quer nos libertar de nós mesmos, a fim de nos atrair para Si.  Pg 83  
 
10- Deus  não quer que façamos Sua vontade por dever, mas por escolha.  
      Deus não quer que aceitemos Sua vontade com resignação, mas com alegria 
                               - ausência de lamentos,  mas com cânticos de louvor   
Cita um caso pessoal:  
11- Nossas orações deixaram de ser busca egocêntrica de problemas pessoais,  
12-  Tornaram-se momentos de focar em  Deus,  
   > e a única petição era ‘ seja feita a Tua vontade’   
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13- Não mais ocupávamos Deus com nossos problemas:  
   > eram todos entregues  à Sua soberania 
    -  mas nos ocupávamos com  os propósitos de Deus, 
   > oportunidades concedidas, a vitória de Deus   
 
14- Orar: torna-me sensível às correções do Espírito, 
       liberta-me das preocupações pessoais,  
                Leva-me a me deleitar em Ti,  
      Aproxima-me de Ti para que eu saiba o que Tu queres,  
               Conserva-me no centro da Tua vontade, e bem perto de Ti, Senhor  
 

cap  13     Pai Nosso...   
 
( pena que  se  use como reza, sem pensar em seu significado profundo) 
 
1-  O Pai Nosso traz princípios básicos a serem observados a cada  ‘HOJE’   
2-   Tem duas partes:  

a 1ª.  olha para cima, considera Deus   
a 2ª.  considera as necessidades humanas. 

3-    Pai  ... essa abordagem de intimidade e amor era totalmente nova aos judeus.   
       Nosso...amplia o horizonte do novo nascido para a realidade do Corpo de Cristo,  
   > a Igreja, os irmãos          
4-   Temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus, Hb 10.19   
       Ele nos fez agradáveis a Si no Amado Ef 1.6 
5-    Ninguém vem ao Pai senão por Mim’ João 14.6 
        >  todo relacionamento com o Pai está vinculado a Jesus 
 
6-    O Pai de Jesus é também o nosso!  
   > Adotados por Deus, o Espírito em nós clama: Abba, Pai,  Gl 4.6  
 
7-    Seremos ouvidos apenas se permanecermos nEle, 
   > e a sua Palavra permanecer em nós  João 15.7 
 

8 -  Nenês espirituais também precisam crescer:   
   > considerar as necessidades alheias, além das suas       
 

9-   A oração modelo  dá diretrizes básicas  e  tópicos essenciais  
   >  para o correto andar de acordo com Deus   
 

10-  Muitas vezes as orações são ladainhas de queixas  egoístas, ou 
            - sermões que Deus não precisa ouvir. 
 

11   As orações de Jesus eram sucintas e  objetivas, de acordo com a vontade de Deus       
 
12   Nosso...também lembra que não estamos sós, somos aceitos por Deus:  
   > Jesus e o Espírito lá estão.   
 
13   - por Jesus temos acesso à presença de Deus, 
   >  e o Espírito intercede por nós, em nossa fraqueza  
 
14-  cristãos não andam sozinhos, não se isolam... 
   > Na união  com Deus e com os irmãos há força. 
 
15-   Não precisamos ficar confusos com o que orar, o Espírito Santo está lá... 
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16 -    ao dizer ‘Pai nosso’...  lembra que 
   >  sou integrante da família de Deus e participante de seus interesses  
 
17 -   Pai nosso... também lembra  que aquele de quem  não gosto,  
   > também é filhos de Deus, é da família 
 
18-    Pai nosso...  
 é  convite a se pôr de lado  rixinhas e antipatias a quem gostaríamos de excluir   
 
19   Unidade é o objetivo de Jesus aos discípulos,   
    > e na união entre eles, ali o Senhor ordena a bênção, Sl 133 
 

cap  14     Sublimes reivindicações     
 
ver comentário à pg 95  
 
☺ 
1- que estás nos céus_ lembra quem Deus é o Soberano do Universo, 
           >  muito acima de nós. 
 
2- SANTIFICADO SEJA TEU NOME_ reprime o impulso a queixas pessoais,  
        > fixa –nos em Deus, Santo    
     a) porque Ele é Santo, seu NOME  fala de Suas características, 
     >  e o diabo quer denegrir (testemunho)  
     b)  o NOME  evoca Deus a ser respeitado pela   separação  do pecado.     
     c) santificar ( separar do pecado)  o nome de Deus é agir  cf a  Sua vontade, 
    >  anulo ambições do diabo   
                                  >  a primeira vontade de Deus ao Seu povo 
 
3- VENHA O TEU REINO  _ lembra o confronto com o reino do mal que se opõe a Deus 
     a)  prevaleça Deus  > contra o inimigo e, também,  
        > no coração das pessoas para salvação, santificação              
      b)  fala de satanás já destronado,  
           fala de Boas novas sendo levada aos confins da terra. 
      c)  é a vontade de Deus  no coração do homem, bem como na Terra.  
 

4-  FAÇA-SE A TUA VONTADE   
> põe de lado a vontade própria e dá prioridade à vontade de  DEUS  

☺  o pão nosso dá-nos ... lembra o Sl 127_    
                                            Deus dá o sono ( o descanso reparador ) aos Seus amados 
Suprimento material  acrescentado aos que buscam primeiro o Reino de Deus,   Mt 6.33. 
 

  Lembra Jesus, o pão da vida: 
  - a cada dia nos satisfaz, fortalece e dá resistência contra o mal. 
 

 HOJE _ indica que esta oração é para ser feita a CADA DIA de vida,  
   e que a cada dia basta seu mal,.....   
 

Perdoa-nos _ pois ainda somos pecadores,  
  mas se confessarmos, há perdão, purificação pelo sangue... 

& ainda não somos perfeitos: onde a jactância ?  
‘que tens tu que não tenhas recebido?’    
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Como perdoamos_  é a dica para se livrar e todo ressentimento,  
             > e perdoar a quem nos ofendeu 1Co 2.11  
 

Não nos deixe cair em tentação, indica haver 3 pontos: 
   i) somos passíveis de queda ( em pé, veja que não caia) .... 
            ii)  que, vigilantes,   
    >Deus nos mostre  o rabicho do inimigo por trás de pessoas e situações    
             iii)   que tudo o que nos acontece, como a Jó, está debaixo da anuência de Deus,  
 

Livra-nos do mal _  Jesus orou assim também, pelos seus discípulos, João 17..... 
    > Deve ser coisa séria !  
                            -as portas ( sentenças judiciais) do inferno contra a Igreja são reais. 
Temos a promessa: ‘as portas do inferno não prevalecerão contra ela  
    (a Igreja do Deus vivo)  MT......  Mas elas investirão !  
 

*Completei as considerações sobre o Pai nosso... por ser fundamental a cada cristão. 
 
 

cap  15     O Prognosticável e o Profetizado 
 

Prognóstico é o que se sabe que vai acontecer, 
                      o esperado naquela situação;  açúcar adoça! 
Ao dizer: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos, o prognóstico é que serão 
devorados,  mas Jesus pensa além, no dia em que  haverá a ‘ virada do jogo’ e ‘ os lobos’ 
serão a presa do Cordeiro   
 

* Enquanto esse dia não chega os servos do Senhor da  vinha ainda serão presas dos ‘ 
lobos’   Não pouparam nem ao  Filho :  Ele  foi morto!   
Deus enviou os profetas, e Seu  próprio Filho _ àqueles perseguiram, ao Filho mataram  
          nós ( enviados por Jesus )  corremos o risco de sermos perseguidos pelos ‘ lobos’    
                              Mas Deus continua enviando Seus servos ! 
Profecia é o que ainda vai acontecer:  quando o Senhor da vinha  virá  (assumirá o 
controle da situação)   e ‘os lobos’ serão mortos 
Em Deus, em Jesus, que vivem na Eternidade, tudo já é .. 
    > esperam apenas o momento de ser aqui na Terra 
  
☺ Aqui, é para se  pensar: 
   não é preciso esperar para que sacrifício e sofrimento  sejam corrigidos. 
  - Deus tem absoluto controle de ambas as ‘ faces’ da História.  

Em Deus, prognóstico e profecia são um 
 pois Ele existe na Eternidade, no eterno presente.   . 
A ira do homem irá louvá-lO   Sl 76.10      pg 100 

          Todo ódio e ardil do diabo servirão para os propósitos de Deus.   
          Do restante da ira humana, sem utilidade, Deus a represa e coíbe 

> Tu te cingirás’...  ☺   
 
* Na lei de Deus, não há falha na lei presa / predador.  
*Pedro tentou mudá-la e tornou-se porta voz do diabo. 
*O único lugar em que a cabeça da serpente pode ser esmagada é na cruz,  
    > Gn 3.15,  Cl 2.15 
*Os propósitos  de Deus na redenção do homem  

> correm por caminhos de sofrimento e sacrifício, Sl 126   
             > Qualquer apelo para nos desviarmos deles vem de satanás.  
*Na graça de Deus, não estamos  atados ao  fim  previsto  ( prognóstico)  
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> temos a profecia que nos mostra o Cordeiro, que venceu:  
> o Cordeiro funde-se ao Leão, e o altar ao trono. João viu isto para nós  crermos. 

 
 

cap 16     Oração: persuasão ou penetração ? 
 

1- Frases feitas e a habilidade de usá-las com muito efeito,  
  > sugam a vida das orações nas igrejas. 
 

2- pensa-se que a validade da oração  
  > está nas  frases certas, no muito falar, na dose certa de fervor.  
 

3- urge examinar os nossos corações  
  > para ver se há a fé em Deus  que brota da intimidade com Ele. 
 

4- Vamos a Deus com lista de pedidos, queremos respostas,  
  > e não nos surpreende tudo ficar na mesma 
 

5-  Este tipo de oração tenta persuadir a Deus  
 > a vir a nós com as respostas que nós especificamos  
 

6-  é oração de PERSUASÃO ( parece idolatria)  
  >  eu peço e pago para acontecer o que eu quero ... 
 

7- Pela Palavra, está completamente errado:   
    temos de  nos fixar na pessoa que pede, deixando a resposta com Deus 
   

8-  é oração de PENETRAÇÃO (vai à presença de Deus, 
   >  não apenas diz o que quer  que Ele faça) 
 

9-  O que impede orações de chegarem à presença de Deus? 
 
9.1   atitude de PRESUNÇÃO _ Deus resiste aos soberbos,   Tg ....  
                                                    AOS REBELDES,  Dt 1.45  
 

      > Deus dissera não vão. Eles foram.  
  > Voltaram derrotados e foram chorar diante de Deus, Sem resposta.             
    > Lágrimas pela dor do castigo, e de remorso,  não movem a mão de Deus.  
  > Faltava real arrependimento > Livres da presunção, seremos  ouvidos. 
 

9.2   RESISTÊNCIA à soberania de Deus _   LER 1 Sm 8.18    
     Não reconhecer os direitos de Deus sobre nossas vidas, bloqueia as orações   pg 104  
       > Pode ter havido pequeno afastamento,  
  > mas persistir no caminho da auto escolha pode ser fatal 
             &  Deixando a rebeldia,  seremos  ouvidos 
 

9.3  DEIXAR DE AJUDAR O NECESSITADO_    LER  Pv 21.13    
     Tão ocupados com nossos próprios problemas, nem percebemos a necessidade alheia     
      Principalmente a necessidade de salvação eterna.               
      Levemos a Palavra a quem dela necessitar,   e  seremos ouvidos    
 

9.4   VISAR  O  MAL  NO CORAÇÃO _  Sl 66.18, corr    
     ‘ se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá’  
 

Que iniqüidade? Rancor contra alguém,  
            > falsas espiritualidade que se alimenta dos louvores dos homens, 
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> Espírito ofendido que reclama das circunstâncias, espírito crítico 
 >  má vontade para ‘ver’ Jesus no irmão, compromissos insignificantes, 
>  falhas no caráter estimuladas, ao invés de tratadas ao pé da cruz,    

 

& Tudo isso  e mais alguma coisa que o Senhor mostrará se Lhe perguntarmos, querendo saber    
   > precisa ser retirado ( nos darmos ao trabalho de retirar )  de nossas vidas e corações.    
   & então seremos ouvidos !  Então, e somente então, poderemos dizer como Jesus: 
         - Graças Te dou porque Me ouviste, sempre me ouves’  João 11.41-42   
 

☺   viver a vida comum do lar sem entendimento, não dando honra á mulher,  
   > por se  considerar  melhor do que ela, 
   > esquecendo-se de que - é tão pecador quanto a esposa   
    e   de  que-  precisa da graça de Deus tanto quanto  sua esposa 
             > é impedimento às orações dos maridos        
           Ler atentamente 1 Pe 3.7 ‘para que não sejam impedidas suas orações’  
 
  

 cap 17      FÈ _  Atitude ou  Ato    

 

1- Quando alguém se dispõe a ir para reunião de oração,, surgem inúmeros empecilhos:   
   > chove, chega visita, filho adoece...  
 

2- Também há empecilhos íntimos, no coração, na mente:  
   > ansiedade, distração, sono, lembra  de... mil coisas. 
 

3-  No entanto,  desapontar Deus  trocando  agir pela fé   por  atitude de fé,  
>   nos impede de orar.      

 

4-   Explica:  Jesus dormia e a tempestade assolava o barco. Os discípulos acordam 
Jesus que SE levanta, apazigua a tempestade e, a seguir, admoesta os Seus: - Onde 
está a vossa fé? (sugere  que eles mesmos poderiam ter repreendido a tempestade) 
                      > Lc 8.22-25    
  

5- Todo treinamento sugere  capacitar para agir   
   > Jesus treinava os 12  para  agirem na Sua  ausência. 
 

6-  Ataques malignos visavam  a Jesus. 
   > Depois, os 12 e a IGREJA  seriam o alvo 
 

7-  Jesus esperava que eles tomassem a iniciativa e repreendessem o mal.  
 

8-  Ainda é assim:  Jesus vai conosco através das tempestades da vida  
   > e nos acode quando clamamos 
 

9-  No entanto,  muitas vezes Ele faz a mesma pergunta: - onde está a vossa fé ?   
  ( pode ocorrer de termos mais fé no poder de  tempestade  
      - do que no poder de Deus que habita em nós)    

 

10- Jesus espera  AGIR  responsável e resoluto,  
   >  em vez de agir histérico, qual  crianças apavoradas.   
 

11-  Na Criação Deus foi Soberano , agiu só.  
   > Na redenção, trabalha em parceria com o homem.  
 

12-  O homem pecador precisa do Homem Salvador            pg 109  
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13-  ordenou que homens redimidos personifiquem a Sua vontade na terra. 
 

14- Cristãos são soldados  (e não meros espectadores) 
   >  na luta de Deus contra as hostes do mal 
 

15-  Nossa parte no conflito  se expressa na oração.   
   >O agir de Deus espera pela oração do homem,  
 

16-   Vive-se um cristianismo em tese,  não na prática   
   > Oramos com detalhes às vezes exaustivos, porém   
 

17 – Falta  o AGIR COM FÉ 
> Jesus ensinou a lidar com os obstáculos da vida  em Mc  11.23  

 

18 -  Atitude de fé precisa se estender ao ato de fé:  
            > se alguém disser...e não duvidar,  
    - mas crer que se fará o  que diz, assim será com ele’   
 

19- Oramos a respeito dos ‘montes’,  
   >mas há ocasiões em que se deve emitir  ordens contra os ‘ montes’   
 

20-  Hoje,muitos montes obstruem o trabalho de Deus no mundo.  
   >  E estão lá por omissão e culpa nossa.  
 

21- Convém  revisar estimativas sobre 
   > o valor da fé como força espiritual na obra e luta de Deus na Terra 
 

22- Nossa função não é a de substituir a Deus, ( nem mandar  que faça o que queremos)    
   > mas permitir ( criar condições) que Ele atue   pg 111 
 

23-  Alguém disse:  ‘Sem Deus, o homem nada pode. Sem o homem, Deus nada quer’    
 
24-  Igreja de Watchman Nee : trazer à terra a vontade de Deus nos céu   

>  Mediante ORAÇÃO diligente,  no Espírito, em nome de Jesus,   
  > prosseguindo com importunação  
> para que se cumpra o objetivo de toda oração verdadeira, que é   

  > ‘ seja feita a Tua vontade assim na terra, como nos céus’  Mt 6.10  
 

cap  18     Autoridade _ Presumida ou Autêntica ?   
 
1- Autoridade é o direito de poder atuar em certa situação,  
   > sob a autoridade que o habilitou a isso:    
Ex: dirigir porque tem carta, exercer uma profissão  por ter diploma,   
   > policial é autorizado pelo governo  
2-  Em certas ocasiões, orar é choque de autoridades rivais, inimigas 
 
3-  O inimigo só cede à autoridade que está pessoalmente ligada a  Jesus  
        i)   ‘Conheço a Jesus,  e bem sei quem é Paulo, mas vós_ quem sois ?   At  19.15     
       ii)    a questão é : seu nome está na lista dos ‘devidamente autorizados’ ?  
      iii)   Os filhos de Ceva usaram de Autoridade Presumida e o demônio os escorraçou. 
 
4-  Lição de Autoridade  Autêntica 
  >  nos dá Moisés ao levantar a vara, no monte, para Josué prevalecer  Êx 17    
 

        i)    Moisés, no cume do outeiro, 
> orou  dirigindo  o ataque a quem de fato os atacava , Cl 3 
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ii)    No alto, com a vara levantada,  
       Moisés tipifica o cristão assentado nas regiões celestiais em Cristo  

      
 iii)   A vara era um símbolo do comissionamento de Deus a Moisés: 

   -  ‘que é isto em tua mão?’  Ex 2?  
            O direito que tinha de agir e o poder de sua autoridade se viu na vitória obtida.  
             Pg 116     
 

5-  Ataques locais são evidência de investida inimiga , Ef 2.22  
        Ex: autoridades locais impedindo mensageiros do Evangelho de levar a mensagem. 
               Impedimento para se ler a Bíblia. 
 

6- Para toda a provocação contra a causa de Deus há provisão para a  vitória   
pg 117  

       i)     Vitória é fato  consumado na cruz.  
       ii)    Precisa uma pessoa  dela se apropriar e dar início a um confronto com o inimigo,  
      iii)    e  resistir, ficar firme na Palavra opondo-se ao inimigo e sua atuação.  
 
7-  Vigiar  e orar  é dever de cada cristão.  
  > Estar atento aos assaltos do inimigo para resistir-lhe. 
 

cap  19     O meu orar, ou a minha oração  
 

1- Paulo era pessoa de oração, e nos dá vários exemplos  de como orar. 
 

2-  A tendência comum é  não se falar em vida de oração.   
   > Talvez por ser mirrada, ou nem existir. 
 

3-  Talvez por expressarem motivos pessoais e egoístas.  
 

4- Paulo expunha sua vida de oração de forma espontânea  
   > por  expressar o amor e a vontade de Deus  
 

5-  As pressões que levavam Paulo a orar vinham de cima. 
    > Sua vida estava oculta em Deus  Cl 3.3  
 

6-  Paulo partilhava da perspectiva de Deus quanto às circunstâncias e pessoas.  
 

7- Apropriar-se pela fé desta união com Jesus, “ que venceu”  , Ap..5.5  
                       >  colocou Paulo em sintonia com Deus    
 

8-  O coração do homem quis o que estava no coração de Deus,  sobre tal situação.  
 

9-  ORAR é a forma  de falar com Deus,  
   > depende de circunstâncias externas: onde estou, com quem oro.  

10-  Objetiva  modos de orar: 
 

11  Minha  ORAÇÃO _ é o conteúdo do meu coração, é o transbordar do Espírito, 
  &  é o jorrar em palavras do que vai no coração, aí colocado pelo Espírito Santo   
 

12- Minha oração_  não tem identidade própria,não ‘tem a minha cara’  
   >  dou-lhe a forma  que o céu procura,  pg 121   
 

13- Minha oração: 
  > é a expressão do meu cuidado por aquilo que é a VONTADE de  Deus.  
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14- Minha oração: 
  >  é a expressão do mover do Espírito em mim, pela Sua obra e pelos Seus filhos 
 

15- Minha oração: 
  >é a ponte que Deus procura/ precisa, decidiu que precisaria... para agir na Terra  
 

16  Minha oração: 
  > é  permanecer na presença de Deus até que...se veja vislumbre de resposta  
 

17- O sono é ao pior inimigo da oração. 
  > Sono físico e espiritual:  alheamento,  indiferença, apatia.   
 

18- O diabo vem com tudo, e a cristandade dorme, 
  > como Jesus e os discípulos no Getsêmani, Mc 14.37 
 

19- Minha oração é ‘nadar contra’  ( se opor a )  
  >  valores mal esboçados, prioridades erradas,  falta de visão espiritual   
                &  e atalhos carnais para exorcisar a sensação de fracasso.      
 

20- Minha oração: 
  > ultrapassando o limite da mediocridade, do comum, do ‘ como todo mundo’ faz ...                                   
  > abrirá horizonte inesperado das possibilidades  de Deus, em Deus  

>discernirá  quão  poucas  coisas são essenciais, 
   -  e   quão  essenciais elas são. 

 
 
 

cap 20     Perspectiva   
 
A OBRA DE DEUS REQUER VISÃO MAIS MADURA E MENOS CENTRALIZADA NO EU  
 

Aqui  é que Deus entra em cena :  a verdadeira oração começa no céu, no coração de 
Deus, e se  expressa  através de  vidas consagradas a ouvir e a obedecer à direção de 
Deus.  -  Deus cria  uma  situação que leva a pessoa a orar  o que Ele quer realizar  
 

Ex.:  O sonho do Nabuco...Dn 2. 
 

* Deus precisa da oração para entrar na situação e realizar Seus propósitos 
   Daniel, adolescente nobre criado sob a influência do profeta  Jeremias  
   - é levado cativo à Babilônia, como Deus já bem advertira  por seus muitos profetas.         
  - Ali, decidiu ficar fiel a Deus 
     ☺  Deus tem CADA jeito ( ! ) de levar os Seus onde Ele quer que O sirvam,,,  
   Deus seleciona as circunstâncias pelas quais Seus escolhidos darão testemunho dEle. 
Rm 12.1-2 
* Não brigue com as circunstâncias: elas são oportunidades para você servir ao Senhor 
 

1)  O pesadelo de Nabuco...  
     >   deixou-o  impressionado, mas não conseguia se lembrar do sonho.  

 i) Babilônia, desde o princípio, era dada ao ocultismo.    Gn  
 ii) Na  impossibilidade dos magos descobrirem qual era o sonho,  
                 -  Deus revela Sua supremacia  sobre o diabo (que sabe, em parte...) 
 iii)  Deus ( e o diabo) 
          usam pessoas em lugares estratégicos para fazer cumprir Sua vontade.   

                   & daí ser  importante orar pelas autoridades,   1Tm 2.2  
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2- Está criada a situação:  
  i) poderoso rei querendo saber sobre um sonho, magos não sabem a resposta,   

ii) um decreto condena à morte todos os magos :  
   >  estratégia do diabo para matar Daniel e seus amigos  
 

3-  O homem de Deus na situação:  
     i) SIT  ‘buscaram a Daniel e seus amigos para que fossem mortos‘  Dn 2.13 
    ii)  Daniel  ‘ fala avisada e prudentemente a Arioque’: por que...? ‘      Dn 2.15-16   
                  >‘entrou  e pediu ao rei que lhe desse um tempo’       

 iii)  Daniel sente sua fragilidade e dependência de Deus :  
>conta aos amigos para clamarem juntos Dn 2.18   

   

☺  certo ditado diz ‘o feitiço virou contra o feiticeiro’  
   > o diabo quis matar Daniel, mas  foi envergonhado 
 

    > Como no caso de José, Deus transformou o mal em bênção para muitos, 
> e testemunho de Seu poder. 

 

4- Motivo da ousadia de Daniel:  
    a)  Saber que muitas vidas e o plano de Deus estão ligados a um homem (Daniel)   
   > enrijece  seu caráter.   
    b)  Ciente do confronto inevitável com o rei, Daniel ousa,  
   > pois sabe que Deus atende aos necessitados    
         i)  Teria Daniel visto a situação como agravante à sua  ‘desgraça’ ( cativo) ? 
                 >   Agora, em vias de morrer   
        ii)   Teria Daniel percebido (?)  

>  além do perigo físico, importantes implicações  no reino espiritual ?   
* Por que Deus  fez o rei sonhar? fora do alcance dos magos: só pode ser coisa de Deus!                     
   > Muitos servos de Deus têm calcado sua fé na Palavra: 
                       > ‘não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor’  Sl 118.17   
       
   iii) Mesmo no VT se vê o princípio da concordância e tática de guerra:  
   > em perigo, orem juntos!  
 

5- Necessidade: Daniel evidencia ao rei (e a todos) ser o representante de Deus, 
   >  por Deus autorizado a agir  
                         & tudo depende da oração!  
 

6- Atuar de Deus 
 i) a situação ‘nasce’ no céu:  Deus age,  o rei sonha  

    ii) na terra, o desenrolar dos acontecimentos;  
-no céu, Deus na espera, até que se ore. 

   iii) Daniel ora, Deus responde imediatamente   
 

7- Desfecho:  
    i) Cuidado de Daniel:  

>glorificar a Deus e  fazer o rei ver devidamente os magos babilônicos  Dn 2.27 
   
   ii)  Revelado o sonho e sua interpretação:  
  > importante resumo da História até a volta de Jesus ! Dn 2.31> 

 

iii)  Resultado:  situação revertida, tornando-se Deus o Senhor da situação, Dn 2.46-47 
a) Rei gentio rende homenagem a um de seus cativos, servos do Senhor 
b) Rei nas mãos de satanás,  

  >dá testemunho público de que Deus é o verdadeiro Deus dos deuses    
c) Homens de Deus são colocados em lugares de destaque e posições decisivas 

> para testemunho da soberania de Deus  
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Lição:  
1-   há algum país que não esteja em crise?  Pg 145  
          -  Homens de Deus têm orado? ( 1Tm 2.1-4)  
     > intervindo,  trazendo uma saída e glorificando a Deus ?     
*Precisa crer que,  
>pela oração e ação, o cristão existe para  ser canal do atuar de Deus na terra    
   ☺ sua vida não deve  se limitar  a receber favores pessoais e vantagens de Deus   
 

2- Qual foi o atuar de Deus?    
    a) Daniel teve maior entendimento sobre Deus e Seu papel controlador da História.   
    b) Mudou a teologia de um ditador 
    c) Reorganizou o governo da Babilônia substituindo homens maus por Seus servos fiéis  
    d  Ensinou-nos  o vital papel da oração  
   >contra poderosas forças do mal nas regiões celestiais, 
                       > que dominam governos em oposição à vontade de Deus.      
 

cap 21     O preço do oportunidade  
 
* Cada momento da vida representa uma escolha.Em acampamento de jovens costuma 
haver apelos missionários. Há oportunidades para servir em missões nas férias, ex: Asas 
do Socorro oferece tal oportunidade a  profissionais da saúde, professores, etc.  
* Ao se fazer uma escolha o que vale são as  tendências, habilidades e gosto pessoais 
* O que não se considera, por se desconhecer é que  
 
*Há princípios espirituais envolvidos quando se tem oportunidade de escolha 
 > corre-se o perigo de que considerações práticas  
  > dominem, absorvam as considerações espirituais 
 
*Escolher Jesus  

> pode ter um alto custo para quem vive em regimes totalitários, não cristãos 
> cristãos estão sendo mortos  apenas por ler a Bíblia, no Oriente Médio 

  
*Jesus nunca minimizou o preço da redenção, pelo contrário 
 > a mensagem de Jesus era tremendamente desafiadora no contexto da época: 
 > tomar a cruz:  condenação romana, extremamente cruel e infamante 
                                     - morte terrivelmente dolorosa 
                                     - exposição vergonhosa.  
 
* Jesus nunca baixou o padrão em busca de seguidores, pelo contrário, 
 > quando alguns desistiram de seguí-lO, 
 > Jesus perguntou aos discípulos: 
 > - Quereis vós, também, deixar-me? ‘ Ao que Pedro responde: 
 > - Para quem iremos?  Tu tens as palavras da vida eterna.’ João 6.65 
                                        
* Seguir a Jesus tem preço fixo, estipulado, e Deus nunca baixa o padrão.pg 131 
 
* Quem poderia supor  que ir para o cativeiro na Babilônia seria a oportunidade de 
testemunhar do Senhor a toda a extensão do império?   
  >Aqueles jovens pagaram o preço da consagração a Deus, 
  > e o nome do Senhor foi glorificado  
 
* É tempo de buscarmos discernir as oportunidades de levar a salvação aos perdidos. 
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> quem diria que serem açoitados e presos a um tronco seria a ‘porta aberta’ por Deus 
para o caminho de salvação do carcereiro, em Filipos? ( uma família é o que se sabe) 
 
*  O que vemos como portas fechadas, venda de José pelos irmãos, traição da mulher 
de Potifar foram oportunidades que levaram a cabo o cumprimento do plano de Deus.     
   >  O cativeiro na Babilônia,  a prisão de Paulo,  entre outros exemplos...  
São ‘fechadas’ apenas aos que se negam a pagar o preço estipulado pela oportunidade 
criada por Deus, em meio à adversidade. _ pg 133 

cap  22      O arquiteto da vitória    

 

 

Princípio divino:  
* Deus Se agrada  de unir  Seu povo a Si, em qualquer coisa que vá fazer. (R Elliott)                            
* Primeiro, os leva a orar e depois realiza  Seus intentos, em resposta às orações.   
 

Precisamos considerar atentamente 
  >  tudo o que a Bíblia relata sobre situações que envolvem orações  
           >   e suas respostas pois elas nos ensinam o modo como  Deus opera.     
 

*De fato, a real obra  do povo de Deus é ORAR   
  ( o que o povo de Deus tem de fazer,  é orar :  
   > o resto,  deve ser conseqüência da direção divina recebida na oração )   
    - e o que não for assim,  
           >  será trabalho vão, inútil, apenas ‘ lenha para a fogueira’  2 Pe 3.10 
    > mesmo que a pessoa esteja imersa  em ativismo religioso. 
 
No entanto, a maioria do povo de Deus é relutante quanto à oração:  
  >  diz que: não tem tempo, que ‘não sabe orar   
  >  mas, de fato, é por  não crer em Deus e em Sua Palavra, 
  >  ou  por ter pecado impedindo a comunhão com Deus     
     O pessoal só lembra  de orar em caso de calamidade ou infortúnio. 
     ☺  O que você diria de alguém que só fala com você quando precisa pedir algo :  
   > dinheiro ou favor ?   

 
   

cap  23     As opções da fé    
 
pg 146  
 

*Muitas expectativas de fé são frustradas, o que  deveria nos encorajar :  
   > Deus tem o melhor para nós 
 

1-   Planos frustrados significam Deus acertando o rumo de nossas vidas  
   > e tirando o supérfluo, o egoísta  
 

2-   Ex : os amigos de Daniel na fornalha ardente POR QUE ? se eram fiéis ao seu Deus...  
       A)   i )  não se deixaram intimidar pela traição, injustiça nem pelo fogo   
                 ii)   por confiarem em Deus, foram corajosos no confronto com o rei 
                 iii)  deram testemunho  afirmativo e decisivo: 
      >  se Deus quiser livrar, Ele livrará;                                                                                            
    > se não, não serviremos a teus deuses, Dn 3.17-18 
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     B)  eles não limitaram o atuar de Deus ao livramento,  
   >mas demonstraram maior  dimensão de fé  
              &  se eles afirmassem que Deus os salvaria e Deus os salvasse,  
     - teriam perdido o milagre MAIOR  
       

     C) serem salvos do sofrimento físico era menos importante  
        > do que o direito divino de dispor de suas vidas  como bem entendesse  
 

pg 149_ uma geração escapista entende que segurança, prosperidade e bem-estar  
               - são bênçãos de Deus, e fica confusa quando vêm as tribulações.  
 

3 -  *MEDO  e querer a todo custo o escape de situações difíceis ou dolorosas   
  > são laços do diabo via  EU; ex: o diabo na tentação de Jesus, Mt 4    
            > Pedro incitou Jesus a esquivar-se do sofrimento da cruz,  Mt 8.32  
 

4- A* OPÇÃO DA FÉ  é profunda motivação interior que relaciona as aflições pessoais e 
do mundo (i) à Palavra de Deus e Sua vontade (ii) ao direito de Deus agir para Sua glória  
 

* Há os que crêem  numa tremenda perseguição para ‘peneirar’ a Igreja antes do 
arrebatamento. *Permanecer  firme  no sofrimento  é o caminho de Deus para a vitória. 
 
 

cap  24   Lealdade revelada na cova dos leões 

                   ( vitimados mas vindicados (?)  

 

 
*Daniel revela o que se chamou de TEMPO DOS GENTIOS  
      >  sucessão de reinos mundiais, Lc 21.20-24  
        > até o fim dos tempos 
 

1- O governo político estará nas mãos dos gentios  
 

2- As experiências de servos fiéis são instrução para o tempo do fim, também. 
  

3-  Querem descaracterizar os filhos de Deus ( ex: mudar o nome )   
 
4- ACHAM estar no controle, mas estão no contexto da vontade de Deus: 
   >  Deus entregou Judá  
 
5- Os discípulos juntaram-se em Jerusalém,  
   > mas o plano de Deus era espalhá-los entre as nações. 
& servos fiéis têm sido mandados a covas de leões, como ovelhas no meio de lobos. Mt 10.16 
 

6- a última palavra de Deus é vindicação, e seu propósito é salvação.  Pg 153    
 

7- Lealdade tem prioridade sobre segurança, 
      > e resignação tem prioridade sobre fuga, escape.  
 
Pg 154_  cita exemplo dos que permitiram que o mundo decidisse sobre seus estilos 
de vida traçando-lhes padrões para o que era certo e errado. Preferiram sacrificar os 
sinais característicos dos escolhidos de  Deus, não suportaram   ser diferentes do mundo.  

> A cova dos leões não é para elas,  
> mas  é para  os que possuem lealdade  a ser revelada / evidenciada   
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cap 25    Símbolo  eterno: a cruz   
            
* Agora, ‘vemos como por espelho, obscuramente... ’  1Co 13.12   
 
Pg 156 _ Acima do mundo conturbado, 
   >  através da Palavra, Deus nos abre uma porta no céu :     
 
*Devido à perseguição de Roma aos cristãos, 
   >  Deus traz revelação a João, exilado em Patmos, Ap 1.9   
                        &  A revelação deveria por fim às dúvidas e temores dos cristãos. 
 
1-  no céu, eis armado  um trono:  
 olhar acima das circunstâncias, faz focar  no trono e em Quem está sentado nele, Ap 4.2  
          i) - Fica impressionado com a glória de Deus, Ap 4.2-6 
         ii)   descreve intensa atividade ao redor do trono  

iii)   o próximo passo é fixar a atenção em Quem está assentado no trono: 
       ‘ a atividade da Criação rende-se à autoridade da Redenção’  pg 157  

 
2- ‘ eis que o Leão ...venceu...’  Ap 5.5   
       i) a supremacia  do  Leão  e  
      ii)  o  ministério do Cordeiro: um ‘Cordeiro como tinha sido morto’  
  - foi o fato  determinante da supremacia do ‘Leão assentado no trono’   
*Impressiona ver Deus, através das Escrituras, dar justificativas de Seu procedimento.  
 
3-  a  vitória da vida ressurreta passa pela cruz 
    *Somente o Cordeiro morto pode se transformar no Leão vencedor,  pg 158  
      i) Através da ‘janela’ vemos que  
   > tribulações e sofrimentos não são para se comparar  à glória futura  
             > ‘nossa leve e momentânea tribulação... tem peso de glória’  2Co 4.17  
 
     ii) O mundo ACHA que aniquilação, destruição, colapso  e  sofrimento  
   > são acidentes, infortúnios: 
         & De fato, podem ser o próprio plano de Deus para glorificar Seu nome.   
   >Deus vê o sofrimento em função da glória eterna.  
   > ‘Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida’ Ap 2.10 
 

cap 26      Fogo sem combustível  
 
*O fogo de Deus não precisa ser abastecido por  emoções humanas   
*Maravilhoso não é a sarça que não se consome, mas o fogo auto-sustentável !    pg 160   
 
1- a sarça ardente não foi revelação  isolada, a Moisés    
    i)  40 anos aprendendo a ser alguém:  
   > preparado para ser faraó, queria libertar   seu povo  
           >Deus colocou  um ministério  no coração de Moisés, 
   >  mas  ele errou  em não esperar  a ordem de Deus  
        & quis fazer acontecer por força própria:se deu mal,teve de fugir 
    
  ii)  40 anos aprendendo a ser ninguém:  
       depois de 40 anos, ele ainda trabalhava para o sogro.  
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           Só Deus sabe as fases do aprendizado de Moisés no deserto 
   
iii)  40 manos de ministério produtivo sob a direção do Senhor  
         a) começa com a visão de fogo  auto  sustentável 
    (não era de origem humana, que logo se apaga)  
          > Moisés sabia não poder confiar em suas emoções para fazer a obra de Deus   
            > Seu entusiasmo humano para libertar seu povo há muito já havia arrefecido,  

> mas  Moisés conheceu o  Eterno EU SOU...  cuja fidelidade não acaba nunca. 
           >  Se utiliza de pessoas comuns para fazer arder sua chama interminável 
         

      b)  o Deus dos antepassados revela-Se por querer ser conhecido pelo povo, HOJE.       
           > apesar dos  400 anos decorridos,  
   - Deus era o mesmo de quando Se revelara a Abrão, Gn 15.13    
      c)  a base para manter a chama viva é a fé na Palavra de Deus, 
                                                                        fé no Deus da Palavra.  
      & fé  depositada em ideais ou pessoas  pode ser abalada por decepções, 2Tm 2.13    
          >  Fé em Deus nunca decepciona, pois  
  > “Ele permanece Fiel,  não pode negar-se a Si mesmo’  
 

2- revela a graça da compaixão de Deus  
    ‘vi a aflição do Meu povo...ouvi o seu clamor ‘  Êx  3.7   
☺  povo  que nem se considerava povo de Deus, e  O considerava Deus dos Patriarcas.  
 
*O fogo do amor de Deus ardia naquela época, como ainda hoje:onde estão as ‘sarças’ 
dispostas a serem receptáculos e  testemunhas do amor  de Deus que quer salvar o 
perdido e o aflito?  Atualmente  parece haver enorme  indiferença ao trabalho missionário 
 

3- revela o objetivo do propósito de Deus    Ex 3.10 
     >  ‘vem,  agora ( não naquele tempo que Moisés ACHOU que deveria...)  
   >  Eu te enviarei...para que tires Meu povo...’  
 De todos os lados- há forte impacto para anular o movimento missionário entre povos pagãos 
                              - há forte tendência para ser cristão ‘em casa’, e 
                              - cada um determinar o limite de sua consagração.  
 

Deus continua clamando: ‘A quem enviarei,  quem há de ir por nós?’ Isaías 6.8   
 

*A instabilidade da política e das tendências mundiais não afetam a fidelidade de Deus   
 

cap  27      ORAÇÃO: um relacionamento de trabalho 
 
1- Deus, Soberano e Absoluto na Criação,  
     > decidiu limitar-Se no relacionamento com o homem 
   >  dotou o homem com capacidade de ESCOLHA,  e não interfere nessa escolha. 
  > Jesus já havia Se apresentado como Fiador do Plano de criar o homem para escolher 
  > o Plano Redentor implicava na encarnação de Jesus,  
  > um restringir-Se ainda mais profundo !  
 

2- Nova dinâmica no relacionamento com o homem  foi demonstrada por Deus-Pai, 
com Jesus, o Filho: a oração, um relacionamento de trabalho  em que um na Terra 
expressa a vontade de Deus no céu     
        - Deus envia a seca, suscitando a oração:  rogamos que faça chover! 
                   - Se compraz em atendê-la ( trazendo a chuva)   
&Deus atendeu à oração por seca de Elias por estar de acordo com  Dt 11. 17 
*Para termos as orações respondidas, é mister que permaneçamos em Jesus, João 15.5   
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3- Num mundo utilitarista,  
    > a oração recebe  a importância dos resultados visíveis obtidos  
     i) Limitar a função da oração ao aspecto utilitário  
   > faz dela uma conveniência nas emergências. pg 165  
     ii)  Necessidades e emoções levam os cristãos a orar;   
   > desanimam ao não obter resultado desejado 
      

     iii)  Deus atender a todas às orações, indiscriminadamente,   
   > levaria  a ilimitada  ambição religiosa e egoísta       
                      ☺  ORAR deve  ser a expressão  de relacionamento íntimo   com o Pai   
 
4- A grande necessidade é  
  > aprender a  discernir os objetivos espirituais de Deus  naquela  situação.               
 
5- A vontade de Deus deve ser o cerne de toda oração e  
     i)   a  vontade de Deus não é feita de modo automático e arbitrário na Terra,  pg 166   
     ii)  a vontade de Deus  requer  que certos termos  sejam observados   
     iii) a vontade de Deus   deve ser o objeto e o objetivo de cada  oração.. 
 
6- Nenhum impulso natural, nascido do EU deve se sobrepor à vontade de  Deus .  
      Ex> Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho na carne,  
             Jesus orou 3 vezes pedindo que passasse o cálice  
                    >  mas a vontade de Deus prevaleceu  
 
7-  Oração exemplar expressa  
  >  o perfeito entrelaçamento da vontade do homem com a vontade de Deus   

> o que só acontece se / quando  
> houver renúncia de toda obstinação e referência a si mesmo.        Pg 167 

 
*Orar  não é convencer  a um Deus  relutante a fazer qualquer coisa,   
          > nem é dobrar a vontade de Deus conforme a sua vontade. 
 
*Oração exemplar expressa interdependência entre homem e Deus 
*Oração é a força motriz que põe em ação o propósito de Deus em  redimir o homem 
* Tudo depende de Deus que opera em atenção  á oração que tudo crê,  e espera   
 
 

cap 28   Um problemas e uma oração 
               
 
* o problema era de Deus, a oração era de Ana  
 

1- ‘ o Senhor  havia cerrado a madre’  de Ana _   1 Sm 1 e 2   
*e Deus esperou até que  Ana estivesse disposta a entregá-lo  ao Templo, para dar-lhe o 
filho.  Deus precisava de um homem especial  para um tempo de transição que Ele sabia 
estar por vir. Deus precisava de uma mulher especial disposta a tudo para ser abençoada 
 

2- Hoje, Deus está com um problema: 
  > faltam obreiros que levem a salvação a todos os povos 
*O que Deus precisa fazer para despertar corações que orem:  - Envia obreiros... 
 

3-  Se Deus me manda orar e eu não oro, isso é pecado de omissão desinteressada. 
  >   Isso coloca a vida dos perdidos em ‘minha conta’    
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4- Falta vergonha:  
  > em desobedecer a Deus, e em não crer que Ele irá responder à minha oração,  
 

5- Quando o problema de Deus me levar a agir, ORANDO, 
  > a solução de Deus logo estará a caminho  
6- A vontade de Deus é  
      > ‘ orai por nós para que a Palavra do Senhor se propague’  2 Ts 3.1  
 
7-  Quando você obedecer, ORANDO, 
   > o plano de Deus se cumprirá  e Ele será glorificado              
 

cap 29      O  sopro de vida do cristão  

 
A oração é o ‘sopro de vida’ do cristão: 

> Tanto no sentido de evidenciar que ele está vivo, respirando: 
    & antigamente se dizia: inspira  as  Escrituras, lendo a Bíblia 
                                          Expira: em oração   

           >  como no sentido de insuflar vida, 
    - aos que estão ‘morrendo’, indo para a perdição   

 
*Cita o caso de um missionário cuja prática de distribuir lista de oração a intercessores 
comprometidos   teve como resultado a salvação de muitos em um povo primitivo. 
 
* Cita o caso de Paulo, aprisionado  a soldados romanos, que contava com as orações 
dos Filipenses para a eficácia da pregação compulsória à guarda pretoriana resultasse 
em salvação.  Atos 17.29   Fp   
 

* Paulo pedia oração aos irmãos, os quais havia preparado para lhe dar apoio:                      
 > nossa  luta não é contra carne e sangue...   Efésios 6.10-18,    Col 4.3 
           > toma toda a  armadura de Deus...    
           > orando todo o tempo, no Espírito... 
 > e por nós, para que, no abrir de nossa boca, nos seja dada a Palavra’ 
 
*Hoje em dia se prioriza e enfatiza   qualidade do desempenho, diplomas, programação, > 
relegando ao esquecimento o contato direto, testemunho, etc... 
 *Obscurecendo e subestimando o trabalho prioritário da luta em oração, pg 174  
 
* Observe as reuniões de oração nas igrejas. Sem comentários!  
* Estude a vida de oração dos profetas, apóstolos  
*  e do próprio Senhor Jesus, Is 50.4-5,  ‘sem Mim nada podeis fazer’  João 15 
 
* Esse sopro de vida individual e coletivo,como na igreja primitiva, Atos 4.42 
    > é necessidade urgente para o avanço do Evangelho, nos dias de hoje 
 
☺  A oração -  detém e paralisa as fortalezas nas regiões celestiais  
                     -   liberta as mentes para  ouvir o Evangelho  
                      -   capacita o pregador a falar o que as pessoas precisam ouvir  
 
*  Acertar prioridades no uso do tempo deixando futilidades; alguém disse:  
       - ‘A web servirá para acusar os que dizem não ter tempo para orar’  
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* Além do espírito de oração que advém da comunhão íntima com Deus 
          > Rm 8.    Ef 4.30-32,   Ef 5.18-21    Ef 6. 18   1 Ts 5.17  
> é preciso haver pastores e lideres que reúnam o povo e os incentive a orar 
 

cap 30     Disciplina aceita, missão cumprida 

 
1-   onde estão os obreiros que ficam firmes até o fim, custe o que custar?  
       - o que se vê é debandada geral quando as coisas apertam ou ficam feias.  
2- Qual qualidade espiritual é necessária  
  > para se suportar as pressões de Missões em país estranho?   
3- Jesus é o melhor exemplo; Ele disse : 
    ’’Eu Te glorifiquei na Terra, consumando a obra que Me confiaste para fazer’  João 17.4  
 
4-  Jesus consumou a obra pois aceitou a disciplina do pai !  
       > dEle está escrito: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu’  Hb 5.8  
 

5- Disciplina aceita leva a missão cumprida.  
  > A missão só será cumprida se a disciplina for aceita. 
 

6- é preciso querer cumprir toda a missão  
  > para se estar pronto a aceitar a disciplina que ela exige 
 

7-  A cruz é mais do que a morte física, é o morrer diário para si mesmo  
     Ex: Jesus recusou-Se a atender à fome e  
           - a aceitar a coroa que o diabo Lhe ofereceu, Mt 4   
          Recusou  contornar a cruz, como Pedro sugeriu, ( arreda satanás)  
 

8- Seu maior tesouro não era Sua vida, mas Sua morte. 
 

9- Essa é a condição essencial para ser discípulo de Jesus: 
  >  negar-se a si mesmo cada dia, Lc 9.23 
 

10- A vida possui dois aspectos: o idealista e o prático:  
  > chamado missionário é idealismo, mas à medida que se delineia no íntimo,   
  > tomando forma: onde, quando, em que missão, etc  _ passa a ser prático   
 

11-  O que nos leva a preparo objetivo para efetivar a missão; 
  >  ex treinamento para missão indígena    
 

12-   O ideal  de Missões  inspira a zelo fervoroso,  
  > fica-se com ‘a cabeça nas nuvens’ ( no céu)   
 
13-   O que faz desaperceber dos erros que se comete na terra :  
  > por se viver em outra dimensão 
              

14 -  Tribulações, meio de disciplina,  
  > visa chamar a atenção ao lado prático de Missões. 
 

15-  Em geral, disciplina vem através de pessoas ... 
   > desajeitadas, insensíveis, antipáticas ou contrárias a nós 
 

16-  Há os que, cheios de presunção, sem considerar a realidade do confronto espiritual,       
     > querem atender ao apelo missionário achando  que não desistirão. 
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17-  Essa atitude nega a Deus o direito de dizer:  
  > ele aprendeu a ser obediente,  a resistir, a suportar !   
 

18-  Todas as facetas de acomodação e adaptação ao sofrimento 
  >  é que moldam e amadurecem o caráter.    
 

19-  A qualidade indispensável é  ter em sua ‘ficha’ : DISCIPLINA ACEITA !   
 

20-  O que deve pesar para se enviar um missionário  
  > é a quantidade de disciplina ACEITA  em seu viver 
 
21-  Instrumentos de Deus acolhem com bom ânimo provações  
  > que fortalecem caráter espiritual e  
  > levam a depender cada vez mais dos recursos espirituais disponíveis em Cristo   
 
 

cap 31    ATAQUE DE CIMA !   

                  ( posição de vantagem do esquadrão do céu)  
 
1- Há vitórias quando uns poucos se dispõem a ir à frente, prontos a  morrer, se preciso, - 
abrindo caminho com suas vidas para que outros possam AVANÇAR  para e até obter a 
vitória    
 
2- Em batalha decisiva na II Guerra, pilotos ingleses tiverem a alcançar maior altitude  
que a do inimigo  & é  preciso  aprender a ‘voar mais alto’             
 
3- Jesus está assentado  à destra( de Deus) Ef 1.20>>>  ACIMA de todo principado, 
poder, potestades, domínio e nome que se nomeia, neste século e no vindouro’    
      e _ nossa vida está escondida juntamente  com Cristo, em Deus’  Cl 31-3    
                   SE  já  RESSUSCITASTES COM CRISTO  
 
4- Só existe uma posição segura ao enfrentar o diabo: é ao lado de Jesus  
 

5- Altitude é o maior fator: e o inimigo estará debaixo de nossos pés, Rm 16.20?  
 

6- A artimanha do inimigo consiste em  
  >   nos tirar dessa posição de vantagem por meio de vários artifícios 
           >  nos fazer esquecer que ele é vulnerável, já derrotado,    
          >   fazendo-nos reparar ‘na força do vento’ para afundar, como Pedro !  
 

7- Deus prova  
  > nosso caráter, nossa decisão e empenho em  servi-lO através de oposições. 
 

8- Provado com doença para desistir  de Missões, não desistiu ! e foi promovida à glória !   
 

9-  Entusiastas com posição privilegiada em Cristo, 
  > esquecem que serão alvo de muitos ataques               
 

10- Outros,  preferem ficar na zona de conforto,  
  > sendo apenas religiosos, meros cristãos de banco de igreja.     
 

11- Há quem prefira o caminho do mundo:  
  >tenta manipular o inimigo com limitadas armas carnais  
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12- Só há vitória se nos colocarmos acima do inimigo, em Cristo 
 

13- quando tudo for caótico ao nosso redor, como no Sl 46,  
  > é preciso manter a posição em Cristo  
 

14-  Cada um precisa encontrar seu próprio ministério, 
  >  onde Deus o quer servindo ao Corpo,  
 
15-  Fazer parte do Esquadrão de Elite  do reino dos céus alegra o coração de Deus. 
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~FIM  
 


