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Acerca dos Autores 

A.L. e Joyce são pregadores internacionalmente reconhecidos, autores e ensinadores bíblicos. As 
viagens do Ministério Apostólico de A.L. levaram-no a mais de cinquenta nações do mundo, 
pregando para multidões que excederam as cem mil pessoas e muitos milhões através da Rádio e 
da Televisão. 

Os seus livros e manuais mais vendidos ultrapassaram os dois milhões de cópias nos Estados 
Unidos. Os seus escritos, que têm sido traduzidos para muitas línguas, estão a ser usados por 
Institutos Bíblicos e Seminários ao redor do mundo. 

As poderosas verdades da Palavra de Deus que transformam vidas, explodem na vida de outros 
através da sua pregação dinâmica, dos seus ensinos, escritos, e do ministério de cassetes de vídeo 
e de áudio. 

A extraordinária glória da presença de Deus é experimentada nos seus seminários de louvor e de 
adoração à medida que os crentes descobrem como se tornarem em verdadeiros e íntimos 
adoradores de Deus. Muitos têm descoberto uma nova e excitante dimensão de vitória e coragem 
através dos seus ensinos sobre a autoridade do crente. 

Os Gill treinaram muitos crentes para entrarem nos seus próprios ministérios sobrenaturais dados 
por Deus, com o poder curador de Deus a fluir através das suas mãos. Muitos têm aprendido a ser 
sobrenaturalmente naturais à medida que são enviados a operar nos nove dons do Espírito Santo 
nas suas vidas diárias e ministérios. 

Tanto A.L. como a Joyce têm o grau de Mestrado em Estudos Teológicos. A.L. tem também um 
Doutoramento de Filosofia em Teologia pelo Ministério da Vision Christian University. Os seus 
ministérios solidamente baseados na Palavra de Deus, são centrados em Jesus, fortes na fé, e 
ensinados no poder do Espírito Santo. 

Os seus ministérios são uma demonstração do amor do coração do Pai. As suas pregações e 
ensinos são acompanhados de unção poderosa, sinais, maravilhas e curas miraculosas com 
muitos a caírem como ondas debaixo do poder de Deus. 

Sinais de avivamento incluindo ondas de riso santo, choro diante do Senhor e manifestações 
maravilhosas da glória e poder de Deus estão a ser experimentadas por muitos que participam nas 
suas reuniões. 



 

 

Uma Palavra a Professores e Alunos 

Este estudo poderoso sobre a Autoridade do Crente trará uma revelação do domínio restaurado, 
à vida de cada aluno. Aprender-se-á como parar de perder e começar a ganhar em cada luta da 
vida. Este estudo libertará a coragem e a confiança de vitória nas vidas dos alunos.  

Sugerimos antes deste curso ser ensinado, a utilidade de ouvir e ver as cassetes de áudio e de 
vídeo sobre esta série, e também ler a lista dos livros de leitura sugerida. Quanto mais se saturar 
com as verdades da Palavra de Deus concernentes à autoridade do crente e à guerra espiritual, 
mais estas verdades se mudarão da sua mente para o seu espírito. Este manual providenciará 
também um esboço para poder utilizar ao compartilhar estas verdades a outros. 

As ilustrações da vivência pessoal são uma ferramenta para um ensino mais eficaz. O autor 
omitiu-as neste trabalho para que o professor use ilustrações da sua própria experiência, ou outras 
com as quais os alunos possam identificar-se. 

Deverá sempre lembrar-se de que é o Espírito Santo que veio para ensinar-nos todas as coisas, e 
de que quando estamos a estudar ou a ensinar, devemos sempre ser cheios do poder e guiados 
pelo Espírito Santo. 

Este estudo é excelente para estudo pessoal ou em grupo, Institutos Bíblicos, Escolas 
Dominicais, e Grupos Familiares. É importante que tanto o professor como o aluno tenham 
cópias deste manual durante o estudo do curso.  

Os melhores livros são anotados, sublinhados, meditados e digeridos, por isso deixamos espaço 
para notas e comentários. O formato foi desenhado com um sistema de referência para revisão e 
para encontrar mais fácilmente as áreas requeridas. O formato especial deste curso torna possível 
a cada pessoa, depois de o ter estudado, ensinar o seu conteúdo a outros. 

Paulo escreveu a Timóteo: 
“...o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que seja idóneos para também 
ensinarem os outros. II-Tim. 2:2b 

Este curso está desenhado para funcionar como um curso Bíblico de participação prática nos 
MINDS (Ministério de Sistemas de Desenvolvimento), com um formato especialmente 
desenvolvido para uma aprendizagem programada à aprendizagem.Este é conceito destinado à 
multiplicação nas vidas, nos ministérios e no ensino futuro dos alunos. Antigos alunos, usando 
este manual, podem ensinar este curso com facilidade a outros. 
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Lição Um 

Conheça o Seu Inimigo 
NÓS ESTAMOS EM GUERRA! 

Guerra 

Como cristãos, devemos estar apercebidos do facto de 
estarmos envolvidos em guerra. Uma das mais importantes 
estratégias de Satanás tem sido a de nos cegar em relação ao 
conflito em que estamos envolvidos, e assim tornar-nos 
indefesos contra os seus ataques. Mas Deus deu-nos todas as 
armas que precisamos para sermos vitoriosos sobre o nosso 
inimigo! 

II-Coríntios 10:3-4 Porque, embora andando na carne, não militamos 
segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus, para demolição de fortalezas; 

I-Timóteo 6:12 Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, 
para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de 
muitas testemunhas. 

É importante lembrar que estas armas não são do mundo 
natural. Elas são do espírito. 

Muitos dos escritores do Novo Testamento usaram termos 
de guerra. Não são termos simbólicos, mas autênticas 
descrições da batalha na qual estamos envolvidos. Estas 
batalhas têm de ser conduzidas na dimensão do espírito. 

O Nosso Inimigo 

Nós estamos debaixo de ataque do inimigo em todas as 
áreas da nossa vida diária e relacionamentos: 

� Famílias 

�  Finanças 

�     Empregos 

�     Mentes (mental) 

�     Corpos (saúde) 

�     Casas 

�     Vizinhos 

�     Cidades 

�     Nações 

�     Mundo 
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Uma das coisas mais importantes a aprender é que a nossa 
guerra não é contra pessoas. É contra Satanás e os seus 
espíritos malignos. Trava-se no mundo do espírito. 
Envolvermo-nos em conflito com pessoas levar-nos à 
somente à frustração e a derrota. 

QUEM É O NOSSO INIMIGO? 

Se sabemos que estamos em guerra, é importante estabelecer 
quem o nosso inimigo é.  

O nosso inimigo é: 

�     A nossa família? 

�     As pessoas com quem trabalhamos? 

�     O nosso governo? 

�     As nossas finanças? 

Não! 

Principados – Potestades 
Poderes - Hostes Espirituais 

O apóstolo Paulo descreve o nosso inimigo quase 
graficamente. Ele afirma-nos que a nossa luta não é com as 
pessoas à nossa volta. A nossa luta não é contra a carne e o 
sangue. 

Efésios 6:12 Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, 
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da 
iniquidade nas regiões celestes. 

O Diabo 

Pedro deixou bem claro que o nosso inimigo é o diabo. 

I-Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai. o vosso adversário, o Diabo, anda em 
derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 

Esquemas 

Os esquemas do diabo são as suas estratégias, planos de 
decepção e engano que usa contra nós. Ele tem um tipo de 
batalha militar para usar na sua tentativa de derrotar-nos. No 
entanto, à medida que nos vamos apercebendo dos seus 
planos, devemos tornar-nos mais conscientes da armadura e 
das armas que Deus providenciou para a nossa batalha. As 
armas são para a nossa ofensiva vitoriosa sobre os nossos 
inimigos. 

Efésios 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as ciladas do Diabo. 
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Um Aviso 
� Ocupa-te com Jesus 
� Conhece a Autoridade 
�  Nunca fiques intimidado pelo Diabo 

Não devemos ficar preocupados ou muito com o diabo, os 
seus demónios, ou os seus esquemas. Em vez disso, 
devemos ocupar-nos com Jesus. À medida que mantivermos 
os nossos olhos postos n’Ele, tornar-nos-emos conscientes 
de quem nós somos n’Ele. À medida que nos tornamos 
cientes da nossa autoridade restaurada através de Jesus, a 
ousadia levantar-se-á nos nossos espíritos. Nós não seremos 
intimidados pelo diabo ou pelos seus esquemas. 

DEUS CRIOU SERES ANGELICAIS 

Deus É Eterno 

Deus é eterno. Ele sempre existiu e é o Criador de todas as 
coisas. 

João 1:1-3 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas 
foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 

João 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e 
de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigénito do Pai. 

A “Palavra” é Jesus. 

DEUS CRIOU OS ANJOS 

Como Filho de Deus, Jesus criou todas as coisas incluindo 
os anjos. Eles não foram apenas criados por Ele, mas para o 
Seu propósito divino. 

Colossenses 1:16-17 Porque nele foram criadas todas as coisas nos 
céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam 
dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por 
ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as 
coisas. 

Os Anjos Estão Organizados 

Quando Paulo mencionou tronos, domínios, principados e 
potestades, queria referir-se aos anjos. E usou termos 
referentes ás suas funções. 

Eles têm títulos diferentes: 

�     Arcanjo 

�     Querubins 

�     Serafins 

�     Criaturas (animais) 

Eles têm funções diferentes: 
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�     Tronos 

�     Domínios 

�     Principados 

�     Potestades 

DEUS CRIOU LÚCIFER 

Visto sabermos que Jesus criou todas as coisas, sabemos 
também que Ele criou Lúcifer.  

A Primeira Posição de Lúcifer 

A posição original de Lúcifer era da mais elevada honra. 
Um dos seus títulos era Estrela da Manhã. 

Isaías 14:12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! 
Como foste lançado por terra tu que prostravas as nações! 

Jó 38:7 Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os 
filhos de Deus bradavam de júbilo? 

A Descrição de Lúcifer 

Tanto o profeta Ezequiel como o profeta Isaías dão-nos 
pormenores duma descrição de Lúcifer. 

� Modelo de Perfeição 
�  Cheio de Sabedoria 
�  Perfeito em Beleza 

Ezequiel 28:12b Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, 
cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 

�   Coberto de Jóias 

Ezequiel 28:13a Estiveste no Éden, jardim de Deus; cobrias-te de toda 
pedra preciosa: a cornalina, o topázio, o ónix, a crisólita, o berilo, o 
jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os 
teus tambores e os teus pífaros; no dia em que foste criado foram 
preparados. 

�   Com Uma Bela Voz 

Ezequiel 28:13b Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros; no 
dia em que foste criado foram preparados. 

Címbalos são instrumentos musicais de percussão. Pífaros 
são instrumentos musicais de sopro tal como a flauta. 

Isaías 14:11a Está derrubada até o Seol a tua pompa, o som dos teus 
alaúdes; os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. 

A sua voz soava como uma grande orquestra. 
� Sem Mácula 

Ezequiel 28:15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que 
foste criado, até que em ti se achou iniquidade. 
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As Funções de Lúcifer 

O profeta Ezequiel descreveu a função original de Lúcifer. 
� Guardião do Trono 

Ezequiel 28:14 Eu te coloquei com o querubim da guarda; estiveste 
sobre o monte santo de Deus; andaste no meio das pedras afogueadas. 

Mesmo estando os querubins aos dois lados do lugar da 
misericórdia cobrindo a Arca do Concerto (Êxo.25:18-22), 
Lúcifer estava ao lado de Deus num lugar de grande honra. 
Como Estrela da Manhã ou Filho da Alva, ele cobria e 
protegia o trono de Deus e reflectia a irradiação e glória de 
Deus. Ele era o Querubim Protector e Ungido. Deus 
confiou-lhe o lugar da maior responsabilidade. 

� O Líder de Louvor 

Da descrição da sua voz musical, pode deduzir-se que ele 
dirigia todos os anjos nos seus louvores e na sua adoração a 
Deus e que ele guardava o trono de Deus com uma cobertura 
de louvor e adoração. 

GUERRA NO CÉU - A QUEDA DE LÚCIFER 

Causada por Orgulho / Rebelião 

Compreender a rebelião de Lúcifer, a sua queda e o 
resultado da guerra espiritual no céu, dá-nos um 
entendimento do significado da guerra espiritual na qual 
estamos agora envolvidos na terra. 

Ezequiel 28:15,17 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que 
foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Elevou-se o teu coração 
por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do 
teu resplendor; por terra te lancei; diante dos reis te pus, para que te 
contemplem. 

Lúcifer era perfeito até ao dia em que concentrou a sua 
atenção na sua própria beleza em vez de na beleza d’Aquele 
que o criou. O orgulho entrou. Ele pensou no seu próprio 
brilho em vez de manter a sua atenção no brilho radiante do 
Próprio Deus. 

“Eu Serei” 

Havia uma vontade, a vontade de Deus, que governava o 
universo até o orgulho entrar em Lúcifer. 

Isaías 14:12-17 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! 
como foste lançado por terra tu que prostravas as nações! E tu dizias 
no teu coração:  

Eu subirei ao céu;  
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono;  
e no monte da congregação me assentarei,  
nas extremidades do norte;  
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subirei acima das alturas das nuvens,  
e serei semelhante ao Altíssimo.  

Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Os que te 
virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: É este o varão que 
fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos? Que punha o 
mundo como um deserto, e assolava as suas cidades? que a seus 
cativos não deixava ir soltos para suas casas? 

Até esse momento tinha havido apenas uma vontade no 
universo - a vontade de Deus. Em rebelião, Lúcifer 
exercitou a sua vontade em oposição à vontade de Deus. 
Conforme a expressão dos cinco “serei” de Lúcifer, a 
decepção e expressão da sua rebelião foi progressiva até ao 
ponto de tentar ocupar o lugar de Deus no Seu trono no céu. 

A Batalha 

Apocalipse 12:7-10 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, 
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. 

� Satanás e Anjos Expulsos 

E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o 
Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e 
os seus anjos foram precipitados com ele. Então, ouvi uma grande voz 
no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do 
nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o 
acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava 
dia e noite. 

Lúcifer e os seus anjos foram expulsos do céu. 

Resultado da Batalha 

Um terço dos anjos estavam debaixo do comando de 
Satanás e caíram com ele. Os outros anjos, debaixo do 
comando de Miguel e Gabriel, permaneceram fiéis a 
Deus. 

� Um Terço dos Anjos Caiu 

Apocalipse 12:4a E a sua cauda levava após si a terça parte das 
estrelas céu, e lançou-as sobre a terra. 

Lúcifer e os “seus anjos” caíram para o planeta terra. 

Apocalipse 12:9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, 
que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi 
precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. 

�  Mudança de Nomes 

Os nomes de Lúcifer foram mudados. Tendo sido nomeado com títulos 
elegantes tais como Estrela da Manhã e Querubim Ungido, os seus 
nomes tornaram-se em: 

�     Dragão 
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�     Serpente 

�     Diabo 

�     Satanás 

Os anjos sob a autoridade de Lúcifer, aqueles que o 
seguiram na sua rebelião, mantiveram a sua estrutura 
organizacional de tronos, poderes, governos e autoridades, 
mas os seus nomes foram alterados para reflectir a sua 
natureza caída. Foram chamados demónios, diabos, espíritos 
malignos. 

� Mudança de Natureza 

A natureza total de Satanás foi mudada. Ele era: 
�     a Estrela da Manhã 

�     o Filho da Alva 

�     aquele que liderara o louvor e a adoração 

�     aquele que guardara e protegera o trono de Deus. 

Ele tornou-se em: 

�     corrupto 

�     humilhado 

�     expulso do céu 

Ele perdeu: 
�     a sua grande beleza 

�     a sua elevada posição no reino de Deus 

A sua natureza tornou-se: 
�     trevas 

�     feia 

�     má 

�     cheia de ódio 

Este foi o resultado dos seus pecados de orgulho e rebelião. 

QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO 

1. Descreva a função original e a posição de Lúcifer. 
 
2. Descreva a sua rebelião, queda e a guerra daí resultante.  
 
3. Quem é hoje o verdadeiro inimigo dos crentes?
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Lição Dois 

Autoridade na Terra 
A TERRA CRIADA 

Por Deus 

Em Génesis somos informados de que Deus criou a Terra. 

Génesis 1:1 No princípio criou Deus os céus e a terra. 
�  Para ser Habitada 

De acordo com Isaías, a terra não foi criada para ficar vazia. 
Foi formada para ser habitada. 

Isaías 45:18 Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que 
formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um 
caos, mas para ser habitada: Eu sou o Senhor e não há outro. 

�  Tornou-se Sem forma 

No entanto, Génesis 1:2 descreve a terra como sendo sem 
forma, vazia e em trevas. Esta descrição não é a de um lugar 
pronto para habitação. Em Hebraico, a palavra traduzida 
para português como “era” podia mais propriamente ser 
traduzida por “tornou-se”. 

Génesis 1:2 A terra era (tornou-se) sem forma e vazia; e havia trevas 
sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face 
das águas. 

Encontramos em Jeremias a mesma palavra Hebraica usada 
e traduzida. 

Jeremias 4:23-25 Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia; 
também os céus, e não tinham a sua luz Observei os montes, e eis que 
estavam tremendo; e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que 
não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. 

� Tornou-se em Trevas e Vazia 

Jeremias explica que o julgamento de Deus transformou a 
terra perfeita num lugar de destruição (trevas). 

Jeremias 4:23 Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia; 
também os céus, e não tinham a sua luz. 

Jeremias prosseguiu a descrição do julgamento de Deus que 
estava sobre a terra. 

Jeremias 4:26-27 Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas 
as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor 
da sua ira. 
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Pois assim diz o Senhor: Toda a terra ficará assolada; de todo, porém, 
não a consumirei. 

� Satanás Veio Para a Terra 

É possível que Satanás tenha sido expulso do céu entre 
Génesis.1:1 e Génesis 1:2. ( Veja a Nota na página 17 ). 

Tente imaginar Satanás a ser expulso para esta terra. Ele 
tinha ocupado uma das mais altas posições no céu. Ele tinha 
beleza indescritível. Ele era um reflector da Glória de Deus. 
No entanto na sua rebelião, ele desejava ainda mais. Ele 
desejava governar no céu. 

Houve uma batalha. Ele e os anjos que o seguiam foram 
expulsos para a terra. Para tudo o que Satanás olhasse 
sempre era lembrado de Deus o Criador a Quem agora tanto 
odiava. Ele era lembrado de tudo o que tinha perdido pela 
sua rebelião. 

Talvez Satanás, como aquele que veio para roubar, matar, e 
destruir, no seu ódio e fúria cega tenha ele mesmo destruído 
esta terra. A única coisa que Satanás tinha para poder 
governar tornou-se vazia, sem forma, e existia em total 
escuridão. 

Lúcifer tinha desejado governar sobre todo o universo. 
Agora, tudo o que tinha era um pequeno, escuro, planeta 
vazio. 

A Terra Restaurada por Deus 

Em Génesis 1:2, lemos que O Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas. Génesis 1:3 afirma o que Deus 
disse:” Haja luz”. Satanás conhecia essa voz! 

Ele tinha ouvido essa voz na eternidade. Imagine como ele 
deve ter entrado em pânico quando ouviu a voz de Deus. 
Mesmo aqui na Terra ele não podia esconder-se de Deus. 
Mesmo aqui, Deus não iria deixá-lo em paz. 

Quão horrorizado deve Satanás ter ficado quando começou a 
ver Deus a restaurar a Terra à sua beleza original nos cinco 
dias seguintes. 

“E Disse Deus” 

A Terra foi recriada por palavras faladas. É importante 
compreender que Deus falou para que existisse de novo tudo 
o que tinha sido destruído. 

Génesis 1:3 Disse Deus: haja luz. E houve luz. 

v.6 E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja 
separação entre águas e águas. 

v.9 E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo 
do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. 



 

~ 17 ~ 

v.11 E disse Deus: Produza a terra relva, ervas que dêem semente, e 
árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, dêem fruto que tenha 
em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. 

v.14 E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem 
separação entre o dia e a noite; sejam eles para sinais e para estações, 
e para dias e anos; 

v.20 E disse Deus: Produzam as águas cardumes de seres viventes; e 
voem as aves acima da terra no firmamento do céu. 

v.24 E disse Deus: Produza a terra seres viventes segundo as suas 
espécies: animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as 
suas espécies. E assim foi. 

v.26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo 
réptil que se arrasta sobre a terra. 

v.29 Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que 
produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, 
bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente; ser-vos-
ão para mantimento. 

A Reacção de Satanás 

Tudo o que fora perfeito, e que tinha sido destruído aqui na 
Terra, Deus tornou a aperfeiçoar. Qual era o plano de Deus? 
Porque estava Deus tão interessado neste planeta? 

Imagine Satanás a exclamar para os seus demónios, “Porque 
não nos deixa Deus em paz? Ele tem todo o universo para 
governar e tudo o que nos resta é apenas este pequeno 
planeta!” 

O pânico e o ódio devem ter atravessado o coração de 
Satanás à medida que ouvia a voz de Deus em cada um dos 
cinco dias. 

Á medida que Deus falava, a Terra era restaurada à sua 
beleza original. A intensidade do ódio de Satanás para com 
Deus deve ter aumentado a cada dia que passava. 

Nota: Não há concordância entre os estudiosos da Bíblia acerca da 
sequência dos eventos que relatam a queda de Satanás e a criação do 
homem. O material nesta lição está baseado na “teoria do fosso” a qual 
ensina que existe um “fosso” no tempo entre o versículo um e o 
versículo dois do primeiro capítulo de Génesis. Esta teoria ensina que 
Satanás foi expulso para a terra depois da sua rebelião e como resultado, 
a Terra tornou-se sem forma, vazia, e em trevas conforme a descrição no 
versículo dois. 

Outros ensinam que a rebelião e a queda de Satanás 
ocorreram depois do homem ter sido criado. Também, neste 
caso os estudiosos não estão de acordo quanto ao momento 
em que se terá dado a expulsão de Satanás do céu para a 
terra. 
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Não é tão importante concordar com a sequência dos 
eventos conforme descritos nesta lição, como é compreender 
que ao homem, criado à imagem de Deus, foi-lhe dada 
absoluta autoridade e domínio nesta terra. Também é 
importante compreender que esta é a razão porque Satanás 
odeia tanto a humanidade. 

AUTORIDADE DADA Á HUMANIDADE 

Criado à Imagem de Deus 

Depois de Deus ter criado a terra, criou o homem e a mulher 
à Sua imagem. Depois deu-lhes autoridade sobre todos os 
seres vivos à face da terra. 

�  E Dominem 

Em Génesis capítulo um, somos informados que o homem 
foi criado à imagem de Deus. Em Génesis capítulo nove, é 
nos dito de novo a mesma coisa . 

Génesis 1:26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e 
sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 

Génesis 9:6 Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu 
sangue derramado; porque Deus fez o homem à sua imagem. 

Sabendo que tanto o homem como a mulher foram criados à 
imagem de Deus é importante para a compreensão deste 
assunto porque parte da imagem de Deus é autoridade. 

Génesis 1:27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou. 

Foi-lhe Dada a Vida de Deus 

Deus formou o corpo do homem do pó da terra com as Suas 
mãos, e depois Ele soprou-lhe para dentro o mesmo respirar 
de Deus. Deus soprou para dentro do homem a sua própria 
natureza. 

Ele deu-nos a Sua vida. A vida de Deus está em nós! 

Génesis 2:7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-
lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente. 

Autoridade Sobre Satanás 

Depois da guerra nos céus, Satanás tinha sido expulso para a 
terra.  

Pode imaginar o seu horror ao observar Deus a criar a 
humanidade, a soprar-lhe para dentro a própria vida de 
Deus, e depois a dar a esta nova criatura o governo e 
domínio sobre todos os seres vivos à face da terra? 
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Satanás estava a viver no planeta terra! O domínio dado ao 
homem incluía autoridade sobre Satanás e os seus 
seguidores. 

Autoridade Dada aos Dois 

Deus formou Eva juntamente com Adão, eles tinham 
autoridade e domínio sobre todas as coisas da terra. 

Em Génesis 2 encontramos o relato da criação de Eva. 

Génesis 2:21-24 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o 
homem, e este adormeceu; 

tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar; e 
da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe 
ao homem. 

Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da 
minha carne; ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 

Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua 
mulher, e serão uma só carne. 

�  Não Apenas a Adão 

Desde a primeira menção acerca da humanidade, Deus disse 
“E tenham domínio”. Ele não disse “E domine ele”. 

Génesis 1:26-28a E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 

Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. 

Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei 
a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. 

O homem não deve exercer domínio sobre a mulher, nem a 
mulher sobre o homem, mas como uma só carne, devem 
andar juntos em domínio e autoridade nesta terra. 

Foi dada autoridade a ambos sobre: 

�     Os peixes do mar 

�     As aves do céu 

�     As criaturas viventes 

�     Toda a terra 

�     Todas as coisas vivas 
� Não Sobre Outros Homens 

O homem não foi criado para ter autoridade sobre outros 
homens. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a criação de 
Deus nesta terra e sobre Satanás e os demónios. 
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Deus tinha então absoluta autoridade e domínio em todo o 
universo excepto no planeta terra. Aqui Ele tinha delegado a 
Sua autoridade a estas novas criaturas semelhantes a Deus 
chamadas homem e mulher.  

Livre Arbítrio Dado ao Homem 
�  Vontade própria 

Deus deu a Adão uma vontade própria. Ele tinha o poder de 
decidir entre obedecer ou desobedecer a Deus. Foi dada à 
humanidade uma vontade própria, um livre arbítrio, a 
capacidade de decidir. 

A vontade própria do homem deveria no entanto ser testada 
no Jardim entre obedecer ou desobedecer, entre comer da 
árvore da ciência do bem e do mal, ou não comer dela. 

A humanidade ainda tem vontade própria. 

Génesis 2:16-17 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda 
árvore do jardim podes comer livremente; mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque no dia em 
que dela comeres, certamente morrerás. 

SATANÁS ODEIA A HUMANIDADE 

Satanás odiava Adão e Eva porque tinham sido criados à 
imagem de Deus. No momento da sua criação, foi-lhes dado 
tudo aquilo que ele tentou tomar pela força. 

�     Eles pareciam-se com Deus. 

�     Eles falavam como Deus. 

�     Eles andavam como Deus. 

Tinha-lhes sido dado o domínio sobre todas as coisas da 
terra e isso incluía Satanás. Isso incluía todas as coisas sobre 
as quais ele tinha domínio. Isso incluía todo o “seu” reino. 

O Maior Medo de Satanás 

Satanás conhece a nossa autoridade. Ele sabe o que Deus 
disse e fez. 

É-lhe extremamente importante que nós não conheçamos a 
nossa autoridade que não descubramos nem comecemos a 
andar na nossa autoridade e domínio dados por Deus. 
Satanás tem razão para recear o homem e a mulher que 
caminham na sua autoridade dada por Deus 

Os “Eu Serei” de Satanás 

Lembre-se dos “Eu Serei” de Satanás registados por Isaías. 

Isaías 14:13-15 E tu dizias no teu coração: 
Eu subirei ao céu; 
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono;  
e no monte da congregação me assentarei, 
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nas extremidades do norte; 
subirei acima das alturas das nuvens, 
e serei semelhante ao Altíssimo. 
Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. 

Tudo Dado ao Homem 

Tudo aquilo que Satanás queria ser na sua rebelião, Deus 
criou o homem para ser! 

�     Satanás disse, “Eu subirei ao céu”. 

A humanidade foi criada para ter comunhão com Deus. Nós 
fomos criados para andarmos e falarmos com o Deus deste 
universo! Nós fomos criados para reinarmos com Ele.”  

Apocalipse 20:6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na 
primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas 
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os mil 
anos. 

�     Satanás disse, “Eu exaltarei o meu trono acima das 
estrelas de Deus.” 

A expressão “estrelas de Deus” refere-se aos anjos. Satanás 
desejou estar acima dos anjos em importância. 

O apóstolo Paulo escreveu que um dia nós julgaríamos os 
anjos. 

I-Coríntios 6:2-3 Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o 
mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura 
indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de 
julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 

�     Satanás disse, “Eu me assentarei no monte da 
congregação para os lados longínquos do norte.” 

Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Jesus. 

Efésios 2:6 E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez 
sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. 

�     Satanás disse, “Eu subirei acima das alturas das 
nuvens”. 

Nós encontraremos Jesus nos ares - nas nuvens. 

I-Tessalonicenses 4:16-17 Porque o Senhor mesmo descerá do céu com 
grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que 
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente 
com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim 
estaremos para sempre com o Senhor. 

�     Satanás disse, “Eu serei semelhante ao Altíssimo.” 

O homem foi criado à imagem de Deus. Ainda tem dúvidas 
quanto à razão porque Satanás odeia tanto a humanidade? 
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Nós fomos criados para: 

�     Sermos semelhantes a Deus 

�     Falarmos como Deus 

�     Andarmos como Deus e 

�     Reinarmos com Ele! 

Quão humilhante deve ser para Satanás que nos tenha sido 
dado tudo aquilo que ele tentou tomar na sua rebelião. 

QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO 

1. Explique por palavras suas a origem da terra, a queda de Satanás e o resultante julgamento da terra. 
 
 
2. Descreva como Deus funcionava em autoridade e domínio à medida que recriava a terra. 
 
 

3. Explique porque Satanás o(a) odeia. O que foi que fez para causar 
esse ódio?
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Lição Três 

O Plano de Engano de Satanás 
Satanás viu que a Adão e Eva, e através deles toda a 
humanidade, tinha-lhes sido dada a mesma vida e natureza 
que Deus possuía. Satanás deve ter ficado horripilado por a 
humanidade ter autoridade sobre tudo nesta terra. 

O homem era semelhante a Deus. Agia como Deus. Todo o 
ódio que Satanás tinha por Deus, virou-o contra o homem. 
Ele não podia deixar o homem ser bem sucedido. Portanto, 
Satanás preparou o seu próprio plano! 

O PLANO DE SATANÁS 

O Engano 

Satanás tinha enganado os anjos no céu, e um terço 
seguiram-no na sua rebelião. Ele era experiente no uso da 
decepção, do engano. 

Deus tinha dado ao homem o livre arbítrio — eles podia 
escolher entre obedecer ou desobedecer. Com essa liberdade 
de escolha, tinha-lhe também sido dado um castigo no caso 
da desobediência. 

Génesis 2:17 ...mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa 
não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás. 

�   Dissimulou-se 
     e Questionou Deus 

Satanás escolheu dissimular-se fazendo-se passar por uma 
serpente para poder vir até ao jardim sem ser notado. Ele 
não tinha o direito de estar no jardim e Adão tê-lo-ia 
expulso imediatamente se Satanás tivesse entrado 
corajosamente por ali dentro sem o disfarce. 

Génesis 3:1a Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do 
campo, que o Senhor Deus tinha feito.  

“Astuto” significa esguia ou matreiro. Satanás estava dentro 
do corpo da serpente quando falou com Eva. Os demónios 
ainda possuem corpos hoje em dia. Esse é o seu disfarce e 
encobrimento para o mal que desejam realizar. 

Génesis 3:1b E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não 
comereis de toda árvore do jardim 

Satanás questionou o que Deus tinha dito à mulher, 
deixando ao mesmo tempo de lado o castigo prescrito para o 
pecado. 
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� Citou Deus 

Repare que Satanás citou as palavras de Deus de modo a 
torcê-las a seu bel prazer para o seu engano. 

Génesis 3:2-3 Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do 
jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do 
jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não 
morrais. 

Satanás acrescentou a palavra “tocar” ao que Deus tinha 
realmente dito, mas ainda assim ele se lembrava do castigo. 

� A Mentira de Satanás 

v.4 Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrereis.” 

Satanás contradisse o que Deus tinha dito, mas Eva mesmo 
assim continuou a escutá-lo. Depois Satanás prometeu um 
prémio para o pecado. 

� Tu Serás Como Deus 

v.5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos 
olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 

Satanás disse a Eva e a Adão, “ os vossos olhos se abrirão e 
vós sereis como Deus!”. Eles já eram como Deus mas 
Satanás enganou-os levando-os a querer mais. 

ADÃO E EVA PECARAM 

Ambos Pecaram 

Muitas vezes, imaginamos Eva sozinha com Satanás, 
disfarçado de serpente, vindo até ela. Isso não é o que diz a 
Escritura. No versículo seis, lemos que ela, “tomou do seu 
fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu.”  

Ambos pararam de seguir as palavras de Deus, seguiram os 
seus sentidos naturais, deram ouvidos a Satanás, e comeram 
o fruto. 

v.6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou 
do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. 

Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o 
fruto, a natureza de Deus abandonou-os. Eles tinham estado 
vestidos com uma luz gloriosa — a natureza de Deus — 
agora estavam nus.  

Usando a árvore da ciência do bem e do mal, Satanás tinha 
enganado Adão e Eva, enganou-os e derrotou-os. 

Satanás não mudou nada. As suas tácticas são as mesmas 
hoje! 
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Eles Foram Deixados 
� Derrotados 
� Nus 

Satanás tinha-os enganado, e a humanidade ficou sem a sua 
cobertura, domínio e autoridade. 

Génesis 3:7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que 
estavam nus; pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si 
aventais.” 

�  Com Medo 
� A Esconderem-se 

Satanás derrotou Adão e Eva. Agora, os antigos governantes 
desta terra estavam covardemente a esconderem-se atrás 
dum arbusto! 

Génesis 3:10 Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive 
medo, porque estava nu; e escondi-me. 

� Ainda á Imagem de Deus 

É importante compreender que mesmo depois de Adão e 
Eva terem pecado continuaram a estar criados á imagem de 
Deus. No entanto, já não tinham a vida de Deus neles. Eles 
estavam mortos espiritualmente. 

Génesis 9:1-2,6 Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: 
Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós 
todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra 
e todos os peixes do mar; nas vossas mãos são entregues. 

Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue 
derramado; porque Deus fez o homem à sua imagem. 

O homem ainda devia: 

�     Frutificar 

�     Crescer 

�     Encher a terra 

�     Subjugá-la 

�     Ter domínio e governar 

Agora, tudo isto seria feito com dores, com o suor do seu 
rosto, e todas as criaturas vivas viveriam como uma ameaça 
à humanidade. 

Revisão 

Deus tinha criado Adão e Eva para governarem esta terra. 
No entanto, quando o homem desobedeceu a Deus e exerceu 
a sua vontade contrariamente à vontade de Deus, ele morreu 
espiritualmente. Foi roubado da sua autoridade e domínio 
dados por Deus. 



 

~ 26 ~ 

A vontade de Deus era que o homem e a mulher  
tivessem autoridade e domínio. 

A vontade de Satanás era que a humanidade  
se rebelasse contra Deus. 

Adão e Eva tiveram de fazer uma escolha  
~ tinham uma vontade para exercitar ~  

eles alinharam as suas vontades 
com a vontade de Satanás. 

Satanás roubou de Adão os títulos de: 
governante deste mundo, e 

príncipe deste mundo. 

DEPOIS DO HOMEM PECAR 

Maldições que Vieram 
� Sobre a Serpente 

Visto que a serpente deixou Satanás usar o seu corpo, foi 
colocada uma maldição sobre todas as serpentes. 

Génesis 3:14 Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste 
isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre 
todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, e pó comerás 
todos os dias da tua vida. 

� Sobre a Mulher 

Haviam duas partes distintas nesta maldição sobre a mulher. 
Ele daria os seus filhos á luz com dores e o homem 
governaria sobre ela. 

Génesis 3:16 E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua 
concepção; em dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te dominará  

Quando uma mulher aceita Jesus Cristo como seu Salvador 
pessoal, ela revalida a posição para a qual fora criada 
inicialmente. Jesus tornou-se maldição por ela. 

Gálatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro. 
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� Sobre o Homem 

A maldição colocada sobre o homem foi que ele lavraria a 
terra e asseguraria os seus mantimentos com o suor do seu 
rosto. 

Génesis 3:17 E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua 
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: Não comerás 
dela; maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os 
dias da tua vida. 

�  Sobre a Terra 

A terra também foi amaldiçoada. 

vs. 18-19 Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e comerás das ervas do 
campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, 
porque dela foste tomado; porquanto és pó, e ao pó tornarás. 

� Sobre Satanás 

No momento em que Satanás ganhou a sua vitória sobre a 
humanidade, Deus pronunciou uma maldição sobre ele. 

Génesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. 

Deus falou a Satanás, que estava dentro da serpente, 
dizendo-lhe que da semente da mulher viria alguém que lhe 
esmigalharia a cabeça. 

Promessa de Redenção! 

A maldição colocada sobre Satanás era ao mesmo tempo a 
primeira promessa quanto á vinda do Messias. A “Semente” 
era uma profecia acerca de Jesus que deveria nascer duma 
mulher. 

Satanás estaria debaixo dos pés de Jesus. A sua cabeça iria 
ser pisada e esmigalhada. 

Símbolos do Futuro 

Na história da queda do homem há vários tipos diferentes, 
ou símbolos, do futuro. 

� Folhas de Figueira 

As folhas de figueira que Adão e Eva usaram para se 
cobrirem são símbolos das tentativas humanas para 
encobrirem os seus próprios pecados. Simbolizam religiões 
arquitectadas pelo homem. 

� Animais Sacrificados 

O primeiro derramamento de sangue foi efectuado por Deus 
para cobrir Adão e Eva. Isto era um sinal, ou tipo, de Jesus 
que seria sacrificado para expiação dos pecados de todo o 
mundo. 
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O Plano de Deus 

Mesmo no ponto mais escuro da história da raça humana, 
Deus tinha já um plano para a salvação da humanidade. 

Jesus Cristo, o Filho de Deus, por Sua livre vontade, daria a 
Sua vida por nós. 

Pela Sua morte, Ele traria a derrota a Satanás. Satanás feriria 
o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmigalharia a cabeça de 
Satanás. 

A autoridade de Satanás iria ser esmagada e essa autoridade 
seria restaurada de novo ao homem de acordo com o plano 
original de Deus. 

O PLANO DE SATANÁS 

O Engano de Satanás 

Satanás jamais deixou de odiar e temer os homens e as 
mulheres os quais foram criados para serem semelhantes e 
agirem como Deus. O seu plano de engano nunca parou. 
Através do engano, líderes espirituais foram roubados do 
seu poder através dos séculos. Tornaram-se cegos, líderes de 
cegos. 

As Tarefas de Satanás 

Satanás organizou as suas forças para um plano de batalha 
completo. Príncipes das trevas estão comissionados sobre 
cada nação, cada homem, cada mulher, cada criança, para 
aprisioná-los. As instruções que tem são para roubar , matar 
e destruir.  

Deus trouxe a Lei à humanidade para que tivessem perdão 
para os seus pecados e andassem em comunhão com Ele. 
Mas por quatro mil anos Satanás dominou sobre a terra por 
causa da desobediência da humanidade. 

As pessoas criadas para As pessoas criadas para As pessoas criadas para As pessoas criadas para governarem  
este planeta foram: 

cegos e pedintes da berma das estradas, 
os amarrados por espíritos de enfermidades, 

os possessos por legiões de demónios.ónios.ónios.ónios.    

As faces e os corpos, criados para serem parecidos com 
Deus,  

foram desaparecendo corroídos com lepra mortal. 
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Homens e mulheres criados para reinar e  
governar passaram a viver derrotados! 

PERGUNTAS PARA REVISÃO 

1. Explique porque razão Satanás odeia tão violentamente as criaturas chamadas homem e mulher. 
 
 
2. Descreva os resultados do pecado e da queda do homem. 
 
 
3. Qual era a promessa de Deus para a redenção conforme revelada em Génesis 3:15? 
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Lição Quatro 

Então Veio Jesus ~ O Plano de Deus 
O PRIMEIRO ADÃO ~ ÚLTIMO ADÃO 

Deus Enviou O Seu Filho 

Quando Adão e Eva pecaram inicialmente, Deus prometeu 
enviar O Seu Filho, a semente da mulher, para esmigalhar a 
cabeça da Satanás (Génesis 3:15). Paulo fala-nos sobre este 
evento e reporta-o como a primeira promessa dum Redentor. 

Gálatas 4:4-5 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 
Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que 
estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adopção de filhos. 

O relacionamento do homem com Deus e a sua autoridade 
eram para ser restaurados pelo sacrifício substitutivo que 
Jesus havia de fazer quando morresse na cruz. 

Remido dos seus pecados, do seu castigo, e a daí resultante 
maldição da lei, o homem podia nascer de novo para a 
família de Deus. Ele podia tornar-se numa nova criação. Ele 
podia mais uma vez, receber O Espírito de Deus dentro dele. 

Adão Trouxe o Pecado 

O pecado veio a este mundo através da desobediência de 
Adão. 

Romanos 5:12 Portanto, assim como por um só homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 

Jesus Trouxe 
� Justiça 

Através da obediência total de um homem, Jesus, muitos 
puderam tornar-se justos. 

v.19 Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos 
foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um 
muitos serão constituídos justos. 

� Boas Notícias 

Depois de Adão e Eva terem pecado, ao se aperceberem que 
Deus estava á sua procura, esconderam-se atrás dos 
arbustos. Entretanto, Jesus, O Filho de Deus estava a vir e os 
anjos disseram, “Não temais! Estas são novas de grande 
alegria para vós.” 
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Lucas 2:10-11 O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos 
trago novas de grande alegria que o será para todo o povo: É que vos 
nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

� Paz aos Homens 

Um dos anjos começou a dar a mensagem aos pastores nos 
montes de Belém durante a noite, mas a alegria no céu era 
tão grande, que o mundo do espírito derramou-se para o 
mundo natural. 

vs.13-14 Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da 
milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores 
alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. 

Que maravilhosa promessa dada então, quando Cristo 
nasceu. “Paz na terra, boa vontade para com os homens.” 

Não há palavras para descrever a alegria  
sentida em todo o universo. 

Os anjos  
tão entusiasmados  

deixaram-se ver abertamente pelos pastores 
quando cantavam os seus louvores. 

Até as estrelas proclamaram O Seu nascimento! 

JESUS VIVEU E AGIU NESTE MUNDO COMO HOMEM! 

Jesus operou com autoridade e poder enquanto esteve nesta 
terra como Deus, ou como homem — cheio do poder do 
Espírito Santo? 

Jesus, O Último Adão 

Paulo referiu-se a Jesus como O Último Adão. 

I-Coríntios 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, 
tornou-se alma vivente; o último Adão, espírito vivificante. 

Jesus, como último Adão, andou e ministrou com autoridade 
nesta terra tal como para o qual tinha sido criado o primeiro 
Adão. 

É muito importante compreender isto porque foi somente 
pelo cumprimento da Lei como Último Adão que Ele nos 
podia trazer libertação da Lei. Somente sendo humano podia 
tornar-se o nosso Salvador. Era necessário Ele derrotar 
Satanás, como homem, para ganhar de volta a autoridade 
que Satanás tinha roubado ao primeiro Adão. 

Visto Jesus ter sido o primeiro homem perfeito depois de 
Adão, tinha a autoridade que fora dada primeiro a Adão.  
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Quando O Espírito Santo veio sobre Ele, Ele também tinha 
o poder de Deus dentro d’Ele. 

O Baptismo de Jesus 
�  O Espírito Santo Veio Sobre Ele 

João Baptista viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus e 
esse evento foi tão importante que se encontra registado nos 
quatro Evangelhos (Marcos 1:10; Lucas 3:22, João 1:32). 

Mateus 3:16 Baptizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se 
lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma 
pomba e vindo sobre ele. 

� Milagres Realizados 

Jesus nunca realizara qualquer milagre durante os primeiros 
trinta anos da Sua vida, mas quando estava prestes a 
começar o Seu ministério público o Espírito Santo desceu 
sobre Ele. Então, no poder do Espírito Santo, começou o 
Seu ministério miraculoso. 

A autoridade de Deus em operação com O Espírito de Deus 
são os poderes gémeos da vitória! 

Jesus Desistiu dos Seus 
Direitos Como Deus 
�  Ele Esvaziou-se a Si Mesmo 

O apóstolo Paulo dá-nos uma luz do que se passou na mente 
de Cristo quando Ele veio a esta terra. Paulo diz-nos que Ele 
deixou de lado todos os Seus atributos como Deus. 

Filipenses 2:5-8 Tende em vós aquele sentimento que houve também 
em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou 
o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos 
homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 

Jesus quis: 

�     Tornar-se a Si Mesmo de nenhuma reputação 

�     Tomar a forma de um servo 

�     Vir à terra à semelhança dos homens 

�     Humilhar-se a Si Mesmo 

�     Tornar-se obediente até à morte 

Jesus tinha a natureza de Deus, era igual a Deus e no 
entanto, Ele esvaziou-se a Si Mesmo de todos os Seus 
direitos como Deus, para funcionar neste mundo como 
homem. Ele tomou em Si Próprio a forma de um servo e a 
semelhança e aparência do homem. Ele humilhou-Se a Si 
Mesmo e tornou-se obediente até à morte. Ele veio a esta 
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terra como homem e o Seu poder nesta terra vir-lhe-ia pelo 
Espírito Santo. 

Porque razão isto era importante? 

Adão, o primeiro homem, desobedecera a Deus e rendeu a sua 
autoridade a Satanás. Jesus, como Último Adão, iria fazer tudo nesta 
terra como um homem cheio do Espírito de Deus. Ele seria o homem 
perfeito operando nesta terra tal como Adão havia sido criado para 
operar. 

O Filho do Homem 

Enquanto Jesus esteve nesta terra, a autoridade com a qual 
operou era a de Filho do Homem. Na passagem seguinte, 
João usou uma escolha exacta de palavras: “Filho de Deus” 
— “Filho do Homem.” 

João 5:25-27 Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e 
agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a 
ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim 
também deu ao Filho ter vida em si mesmo; e deu-lhe autoridade para 
julgar, porque é o Filho do homem. 

Os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus. Fora desta 
terra, Jesus operava como parte integrante do Deus - Trino.  

Nesta terra, Jesus andava em autoridade por ser o Filho do 
Homem. O homem fora criado para andar com autoridade e 
domínio. Era o Jesus humano que tinha autoridade. Era por 
Ele ser o Filho do Homem, o Último Adão, não por Ele ser 
o Filho de Deus. 

Se Jesus O Fez 
Nós Podemos Fazê-lo Também! 

Jesus fez somente aquilo que o homem tinha originalmente 
sido criado para fazer nesta terra. Ele movia-se no poder do 
Espírito Santo, e não no poder do Filho de Deus! 

Isto é muito importante para nós! Se Jesus operou nesta terra 
como homem, então nós podemos fazer as mesmas coisas 
que Ele fez. Nós temos o mesmo poder, autoridade, e 
direitos para fazer todas as coisas que Jesus fazia quando 
Ele estava aqui nesta terra como Homem.  

ENFRENTOU A TENTAÇÃO COMO HOMEM 

Tentado Como Nós 

Deus dera vontade própria a Adão e Eva , o poder de 
escolher livremente, o livre arbítrio. Jesus também tinha 
vontade própria. Para Ele ser completamente o Último 
Adão, Jesus tinha também de sofrer tentação.  

Adão e Eva foram tentados em três áreas: 
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�     Corpo — Eva viu o fruto, que era desejável para se 
comer. 

�     Alma — Satanás prometeu-lhe sabedoria, 
conhecimento do bem e do mal. 

�     Espírito — Finalmente ele prometeu-lhe que ela seria 
como Deus. 

Jesus foi também tentado nestas três áreas. 

A Primeira Tentação —Corpo 

Jesus estivera no deserto durante quarenta dias. Satanás 
ousou, desta vez através da fraqueza física, tentar Jesus a 
que usasse os Seus poderes como Filho de Deus para 
satisfazer as necessidades do Seu corpo humano. Mas Jesus 
tinha deixado de lado os Seus atributos como Deus quando 
veio a esta terra para operar como Filho do Homem.  

� Satisfazer as Necessidades Humanas 

Mateus 4:1-3 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para 
ser tentado pelo Diabo. E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta 
noites, depois teve fome. Chegando, então, o tentador, disse-lhe: Se tu 
és Filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães. 

Quando o tentador veio ter com Ele, ele disse, “Se Tu és o 
Filho de Deus, prova-Te a Ti Mesmo, volta a usar os Teus 
direitos como Deus. Se Tu és o Filho de Deus, ordena a 
estas pedras que se transformem em pães.” 

Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, Ele não 
estaria a operar como homem. Ele estaria a usar os Seus 
atributos como Deus. Se Ele tivesse feito isso, Satanás teria 
derrotado tanto o primeiro como o Último Adão. 

� A Resposta de Jesus 

Jesus respondeu a Satanás citando a Palavra de Deus. 

Mateus 4:4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 

Repare que Jesus se identificou a Si Mesmo como homem. 

v.5 Então o Diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do 
templo. 

Segunda Tentação — Alma 

A segunda tentação foi na área da alma. Satanás tentou Jesus 
a raciocinar de modo contrário á vontade de Deus para a Sua 
vida e a agir segundo as Suas emoções. 

�  Prova Quem És 

v.6 E disse-lhe: Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque 
está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito; e: eles te 
susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 
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Esta foi uma continuação da tentação básica. “Se Tu És o 
Filho de Deus...” Satanás sabia que Ele era O Filho de Deus.  

A vida de Jesus nesta terra devia ser vivida como Filho do 
Homem, como o Último Adão. 

� A Resposta de Jesus 

Jesus derrotou Satanás por falar correctamente a Palavra de 
Deus. Jesus sabia que era o Senhor e Satanás sabia disso 
também.  

v.7 Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor 
teu Deus. 

A Terceira Tentação — Espírito 

Na terceira tentação, Satanás ofereceu a Jesus todos os 
reinos do mundo. Não era essa afinal a razão pela qual Jesus 
viera a esta terra? Não estava Ele afinal aqui para recuperar 
o governo da terra das mãos de Satanás? 

�  Ser Deus Deste Mundo 

Mateus 4:8-9 Novamente o Diabo o levou a um monte muito alto; e 
mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles; e disse-lhe: 
Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. 

Satanás tinha de facto direitos para oferecer estes reinos a 
Jesus. Satanás, tendo enganado e roubado Adão da sua 
autoridade, era agora o Príncipe deste Mundo. 

Mas Jesus não estava interessado em tomar os reinos das 
mãos de Satanás de qualquer maneira que fosse em 
desobediência ao Pai. 

�  A Resposta de Jesus 

Jesus não entrou em debate com Satanás. Ele não 
argumentou com Satanás sobre quem governava este 
mundo. Jesus ordenou-lhe que se fosse embora. Mais uma 
vez Jesus falou a Palavra de Deus. 

Mateus 4:10 Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está 
escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 

Revisão 

Se Jesus tivesse agido como Filho de Deus tal como Satanás 
O tentou a fazer, Ele teria desistido dos Seus direitos como 
Filho do Homem. Ele já não estaria qualificado para ser o 
perfeito Substituto para providenciar redenção à 
humanidade. 

Satanás ofereceu a Jesus exactamente aquilo que Ele veio 
recuperar — o direito de governar esta terra. Teria sido tão 
“fácil” fazer as coisas à maneira de Satanás — sem morte na 
cruz. Jesus sabia que sem o derramamento do Seu sangue 
não haveria remissão de pecados. 
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Mesmo quando Jesus estava a morrer na cruz, Satanás, 
através das pessoas presentes, zombou de Jesus com as 
mesmas palavras.  

Mateus 27:40 E dizendo: Tu, que destróis o santuário e em três dias o 
reedificas, salva-te a ti mesmo; se és Filho de Deus, desce da cruz. 

Frequentemente, Satanás nos oferece as mesmas coisas que 
Deus nos prometeu. O que ele quer que nós façamos 
somente é que comprometamos qualquer área da nossa vida. 
O nosso método de sermos vitoriosos sobre as suas 
estratégias é saber e falar a Palavra de Deus. 

JESUS, O NOSSO EXEMPLO DE COMO RESISTIR Á TENTAÇÃO 

Jesus Compreende a Tentação 

Tal como a história da tentação de Jesus é relatada em 
Mateus é-nos dada a oportunidade de aprender como 
Satanás poderá ser derrotado nesta área. Nós também temos 
livre escolha. Nós também seremos tentados, mas tal como 
Jesus foi — também nós podemos ser vencedores! 

Paulo afirma que desde que Jesus sofreu ao ser tentado, Ele 
está capacitado a ajudar aqueles que são tentados. 

Hebreus 2:18 Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, 
pode socorrer aos que são tentados. 

Jesus Tentado Como Nós 

Podemos experimentar uma confiança ousada se soubermos 
que Jesus foi tentado em todas as áreas tal como nós 
seremos. E tal como Ele não se deixou cair em tentação, 
também nós podemos chegar-nos a Deus para obter ajuda 
sobrenatural para suportar a tentação. 

Hebreus 4:14-16 Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, 
Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa 
confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, como nós, em 
tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente 
ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, 
a fim de sermos socorridos no momento oportuno. 

Todas As Tentações São Comuns 

Uma das outras estratégias de Satanás é fazer-nos sentir que 
somos diferentes, que a nossa tentação é única, ou mais dura 
do que as que os outros sofrem. Mas todas as tentações são 
comuns e Deus deu-nos uma forma de escapar para 
podermos manter-nos firmes durante esse período. 

I-Coríntios 10:13 Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana; 
mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que 
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podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída, 
para que a possais suportar. 

Siga o Exemplo de Jesus 

Jesus é o nosso exemplo. Tal como Jesus respondeu a 
Satanás usando a Palavra de Deus, devemos nós fazer 
também o mesmo.  

Quando Satanás veio a Jesus, Jesus não, 

�     argumentou com Satanás 

�     conversou com Satanás 

�     considerou fazer as coisas à maneira de Satanás 

Jesus citou a Palavra escrita de Deus. 

Mateus 4:4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 

É esta a forma de Satanás ser derrotado. A Palavra de Deus 
deve fluir das nossas bocas.  

Quando as doenças tentarem vir aos nossos corpos, 
podemos dizer, “Está escrito, ‘Pelas Suas pisaduras estou 
curado” 

Quando a pobreza tentar atingir as nossas finanças, podemos 
dizer, “Está escrito, ‘O Meu Deus suprirá todas as minhas 
necessidades”. 

Quando Satanás tenta desviar os nossos filhos para maus 
caminhos, podemos dizer, “Está escrito, ‘ Todos os meus 
filhos serão ensinados pelo Senhor...’”  

Fale a solução — não o problema, 
Fale a resposta — não a necessidade, 

Fale e creia na Palavra de Deus, 
e Satanás será: 

totalmente, completamente, 
até ás últimas instâncias, 

derrotado! 
E você será vitorioso! 

PERGUNTAS PARA REVISÃO 

1. Porque é importante você saber que Jesus desistiu dos Seus direitos como Deus e viveu e operou como 
homem enquanto esteve na terra? 
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2. Que exemplo pode ter de Jesus operando na autoridade de homem enquanto esteve na terra? 
 
3. Seguindo o exemplo de Jesus, como poderá derrotar Satanás ou os seus demónios quando eles planeiam 

tentá-lo(a) a desobedecer a Deus? 
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Lição Cinco 

Jesus Ministrou Com Autoridade 
O PLANO DE DEUS PARA TODOS OS CRENTES 

Jesus, Como Homem 

Jesus operou nesta terra como homem. Ele esvaziou-Se a Si 
Mesmo dos Seus direitos como Deus, propositadamente. Ele 
sofreu a tentação como homem. Ele venceu Satanás como 
homem. 

Foi o Jesus humano que tinha autoridade nesta terra. A Sua 
autoridade era por Ele ser o Filho do Homem, o Último 
Adão, não por Ele ser o Filho de Deus. 

Jesus veio como Último Adão para cumprir tudo para o qual 
Deus tinha criado o primeiro Adão. Ao cumprir o plano de 
Deus para o primeiro Adão, Jesus andou em autoridade e 
domínio absolutos nesta terra. 

É importante compreender a autoridade na qual Jesus andou. 
Se esta autoridade fosse a autoridade que Deus, na criação, 
tinha dado à humanidade, então também podemos andar na 
mesma autoridade hoje como homens e mulheres remidos. 

Lucas 10:19 Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e 
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano 
algum. 

Somente como novas criaturas em Jesus podemos tornar-nos 
homens e mulheres para o qual fomos criados no plano de 
Deus. Somente quando lemos os Evangelhos e vemos Jesus 
a andar como um homem perfeito podemos compreender o 
padrão de Deus para o nosso viver e andar em absoluta 
autoridade e domínio cada dia das nossas vidas. 

LUCAS FALOU DA AUTORIDADE DE JESUS 

A Primeira Mensagem 
�  “No Poder do Espírito Santo” 

Quando Jesus foi baptizado no Rio Jordão, O Espírito Santo 
veio sobre Ele para dar-LHE poder para o Seu ministério 
terreno. Imediatamente após essa experiência, conduziu-O 
ao deserto, onde Ele ganhou a vitória sobre Satanás e as suas 
tentações, falando a Palavra de Deus. Tendo demonstrado a 
Sua autoridade nesta terra como um homem cheio do poder 
do Espírito Santo, estava pronto para começar o Seu 
ministério terreno. 
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Começou o Seu ministério na Galileia, ungido pelo Espírito 
Santo e falando com autoridade. 

Lucas 4:14, 16, 18-21 Então voltou Jesus para a Galileia no poder do 
Espírito; e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. 

Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de 
sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 

O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para 
anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação 
aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 

E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de 
todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje 
se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. 

(Jesus estava a ler Isaías 61:1-2) 

A Segunda Mensagem 

Depois de Jesus falar em Nazaré, falou em Cafarnaum. E o 
povo ficou espantado com a Sua autoridade. 

� Ele Tinha Autoridade 

Lucas 4:31-32 Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os 
ensinava no sábado. E maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua 
palavra era com autoridade. 

� Demónios Expulsos 

vs.33-35 Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um 
demónio imundo; e gritou em alta voz: Ah! que temos nós contigo, 
Jesus, nazareno? vieste destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo de 
Deus. 

Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o demónio, 
tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal 
algum. 

Jesus ordenou ao demónio que saísse, e porque ele conhecia 
a autoridade de Jesus, saiu.  

�  “Autoridade e Poder” 

v.36 E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns 
aos outros: Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena aos 
espíritos imundos, e eles saem? 
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A AUTORIDADE DE JESUS SOBRE DEMÓNIOS ~ DOENÇAS ~ ☼☼☼☼RVORES ~ 
TEMPESTADES 

Marcos também falou do ministério de Jesus em Cafarnaum 
e do espanto do povo por causa da autoridade com que 
ministrava. Marcos falou ainda do caso de outros possuídos 
por demónios e doentes que foram curados. 

Autoridade Sobre Demónios 

Jesus tinha autoridade sobre os demónios. 

vs.40-41 Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias 
doenças lhos traziam; e ele punha as mãos sobre cada um deles e os 
curava. Também de muitos saíam demónios, gritando e dizendo: Tu és 
o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, e não os deixava falar; pois 
sabiam que ele era o Cristo. 

Autoridade Sobre as Doenças 

Jesus tinha autoridade sobre as doenças. 

Marcos 1:40-41 E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, 
dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. 

Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: 
Quero; sê limpo. 

Autoridade Sobre o Corpo Humano 

Jesus ordenou ao homem da mão mirrada. “Estende a tua 
mão!” 

Marcos 3:1-3 Outra vez entrou numa sinagoga, e estava ali um homem 
que tinha uma das mãos atrofiada. E observavam-no para ver se no 
sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem 
que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. 

Jesus sabia que o homem ia ser curado. Ele disse, “Levanta-
te e vem para o meio.” 

vs.4-5 Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer bem, ou fazer 
mal? salvar a vida, ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em 
redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus 
corações, 

disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu, e lhe foi 
restabelecida. 

Com autoridade, Jesus falou a Palavra e o homem estendeu 
a mão e foi curado. 
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Autoridade Sobre a Criação 
� Amaldiçoou a Figueira 

Jesus tinha autoridade sobre a figueira. 

Mateus 21:19 E, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se 
aproximou, e não achou nela senão folhas somente; e disse-lhe: Nunca 
mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. 

Autoridade Sobre os Elementos 
� Acalmou a Tempestade 

Jesus falou ao vento e ao mar com autoridade e eles lhe 
obedeceram. 

Marcos 4:35-38 Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos 
para o outro lado. 

E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no 
barco; e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande 
tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que 
já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada; e 
despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que 
pereçamos? 

Jesus repreendeu o vento e deu ordens ao mar. 

vs.39-40 E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: 
Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. 

Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes 
fé? 

A implicação por detrás destas palavras de Jesus era, 
“Porque estavam com tanto medo? Vocês poderiam ter 
acalmado a tempestade. Onde está a vossa fé?” 

v.41 Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: quem, 
porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 

JESUS, O NOSSO EXEMPLO 

Jesus é o nosso exemplo de como devemos andar e ministrar 
em autoridade. As Suas obras na terra como Último Adão 
são um exemplo de como nós, como humanidade remida e 
restaurada, devemos fazer as obras de Jesus hoje na terra. 
Devemos viver e ministrar ousadamente na mesma 
autoridade na qual Jesus operou ao fazer as Suas obras. 

João 14:12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai. 

Jesus Repreendeu a Febre 

Jesus falou com autoridade quando repreendeu a febre na 
sogra de Pedro.  
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Lucas 4:38-39 Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em 
casa de Simão; e estando a sogra de Simão enferma com muita febre, 
rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e 
esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. 

Ressuscitou Lázaro 

Jesus falou a Lázaro ousadamente e com a força duma 
grande voz  

João 11:43 E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para 
fora! 

Fazendo Obras de Jesus 

A todo o lugar onde Jesus fosse, Ele ministrava com ousadia 
que Lhe vinha como resultado de conhecer a Sua autoridade 
como Filho do Homem. Quando Ele libertou essa autoridade 
no poder do Espírito Santo, Ele curou os enfermos, expulsou 
os demónios e ressuscitou os mortos. Ele fez isso como 
exemplo para todos os crentes. 

Jesus disse aos discípulos para ministrarem na mesma 
autoridade e fazerem as mesmas obras que Ele fez. 

Mateus 10:8 Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os 
leprosos, expulsai os demónios; de graça recebestes, de graça dai. 

Os discípulos podiam fazer as obras de Jesus porque Ele 
lhes tinha dado a mesma autoridade na qual Ele viveu e 
ministrou. 

Lucas 10:19 Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e 
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano 
algum. 

Autoridade Ousada 

O ministério de Jesus providenciou um exemplo de ousadia 
e poder, em vez de medo e timidez. 

II-Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de moderação. 

Jesus pregou o Evangelho com ousadia, expulsou os 
demónios e impôs as Suas mãos sobre os doentes e viu-os 
recuperar e ser curados quando ministrava com autoridade. 
Jesus, nosso exemplo, deixou-nos com as seguintes 
palavras. 

Marcos 16:15-18 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho a toda criatura. Quem crer e for baptizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado. 

E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão 
demónios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e se beberem 
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos 
sobre os enfermos, e estes serão curados. 
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Quando seguimos o exemplo de Jesus como Último Adão, 
encontrar-nos-emos a obedecer às palavras de Jesus, como o 
Criador ao primeiro Adão.  

Encontrar-nos-emos governando e tomando o domínio sobre 
a terra e todas as coisas nesta terra incluindo as doenças, os 
impedimentos, a pobreza e a morte. Mais uma vez 
estaremos a fazer as obras para as quais fomos criados.  

O Horror de Satanás 

Jesus ministrou nesta terra, e Satanás deve ter visto isso com 
horror. Aqui, Jesus a operar como homem, estava a tomar o 
domínio, falando e ministrando com autoridade e ao fazer 
assim estava a destruir as obras de Satanás. 

I-João 3:8b Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as 
obras do Diabo. 

À medida que seguimos o exemplo de Jesus hoje, também 
nós viveremos e ministraremos na nossa autoridade dada por 
Deus. Também nós estaremos a destruir as obras de Satanás. 

PERGUNTAS PARA REVISÃO 

1. De acordo com João 5:25-27, Jesus operou com autoridade como Filho de Deus, ou como 
Filho do homem? 

 
 
2. Dê exemplos de como Jesus andou com autoridade sobre os elementos, sobre as doenças e 

maleitas, e sobre os demónios. 
 
 
3. Qual foi a reacção do povo ao ver Jesus a agir com autoridade nesta terra? 
 
 
4. Qual poderá ser a reacção das pessoas hoje quando andarmos com autoridade nesta terra? 
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Lição Seis 

Da Cruz ao Trono 
A MORTE DE JESUS 

O reino de Satanás estava a ser destruído, e Satanás sabia 
que Jesus devia ser morto. O engano tinha funcionado com 
os anjos. Tinha funcionado contra Adão e Eva. Mas não 
tinha funcionado contra Jesus! 

No entanto, e mais uma vez, Satanás usou o engano. Ele 
enganou os líderes religiosos daqueles dias para que 
pedissem a morte de Jesus. Possuiu o corpo de Judas para 
levar a cabo a traição tal como entrara no corpo da serpente 
para realizar o engano de Adão e Eva. 

Satanás odiava Jesus tanto que não somente O queria ver 
morto, mas queria-O atormentado. Todos os principados de 
Satanás, poderes das trevas, e hostes espirituais da maldade 
reuniram-se para a matança. Estavam preparados para o 
momento da sua grande vitória e celebração mas o que lhes 
sobreveio foi a sua própria destruição. 

Jesus foi traído, espancado, crucificado. 

O Grande Enganador, Enganado 

Satanás, o grande enganador fora enganado. No seu ódio 
cego, não compreendeu que tinha causado a morte à Pessoa 
que havia de, por essa morte e subsequente ressurreição, 
derrotá-lo e remir a humanidade dos resultados dos seus 
pecados. 

Jesus pagou o preço dos nossos pecados ao morrer na 
cruz. 

Ele livrou-nos de todos os nossos pecados, doenças, 
moléstias e enfermidades no lugar dos tormentos. Quando 
todo o pecado deste mundo foi removido de Jesus, o poder 
de Deus veio sobre Ele. Todo o mundo tremeu nesse 
momento de guerra espiritual. Jesus derrotou Satanás e os 
seus demónios. Satanás, desde os tempos de Adão, tinha 
mantido os homens sob a sua autoridade. Jesus retirou as 
chaves da autoridade das mãos do diabo. 
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O QUE ACONTECEU NA TERRA? 

Foram três dias de batalha. Jesus tinha dito que como Jonas 
estivera no ventre da baleia durante três dias e três noites, 
Ele estaria três dias e três noites no coração da terra. 

Mateus12:40 Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre 
do grande peixe, assim estará o Filho do homem três dias e três noites 
no seio da terra. 

�  O Véu Rasgado de Alto Abaixo 
�  A Terra Tremeu 
�  Pedras Partiram-se 
�  Sepulturas Abriram-se 

Não mais os homens estariam separados de Deus. O véu do 
templo, que separava a entrada para O Santo dos Santos, foi 
rasgado de alto abaixo. A terra tremeu violentamente 
quando Jesus quebrou as amarras da morte no coração da 
terra. 

Mateus 27: 50-53 De novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o 
espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo; a 
terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos 
de santos que tinham dormido foram ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, 
depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. 

O QUE ACONTECEU NO MUNDO ESPIRITUAL? 

A batalha deu-se entre Jesus, o nosso substituto, e Satanás 
com as suas hostes demoníacas. 

Enquanto Jesus estava a ser pregado na cruz, Satanás deve 
ter convidado todos os seus demónios para presenciarem 
esse evento crucial. Era um evento demasiado importante 
para qualquer um deles perder! Enquanto Jesus morria na 
cruz, Satanás e os seus demónios devem ter preparado um 
grande festim para aquele que seria o seu maior momento de 
triunfo. 

Não era suficiente a Satanás ver o corpo de Jesus sem vida, 
pendurado na cruz. No seu ódio cego, Satanás deve ter 
gritado, “Ele deve ser atirado para as partes mais profundas 
do Hades!” Satanás e os seus demónios na sua folia 
ignorante devem ter começado a festejar, a sua maior 
celebração deve ter sido quando as portas do Inferno se 
fecharam atrás de Jesus. 

Jesus, carregou com os horríveis pecados de toda a 
humanidade, sofreu os tormentos do Hades quando desceu 
sem ajuda ás partes mais baixas do abismo. Ali, Ele 
resolveu e livrou cada pecado que tinha sido ou viria a ser 
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cometido. Ele enterrou todos os nossos pecados para não 
mais serem lembrados. 

Salmos 103:12 Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele 
afastado de nós as nossas transgressões. 

Predito por David 
�  Antes do Castigo do Pecado 
�  Antes do Julgamento do Pecado 

David descreveu o que aconteceu a Jesus depois da Sua 
morte. Carregando os nossos pecados, Ele parecia 
desamparado enquanto Satanás preparava a Sua destruição 
final. Ele desceu ás partes mais baixas do Hades, ali, aqueles 
que tinham morrido na sua incredulidade estavam presos em 
tormentos e julgamento. 

Jesus foi ao inferno, carregando o castigo e julgamento dos 
nossos pecados. 

Salmos 88:3-7 Porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha 
vida se aproxima do Seol. Já estou contado com os que descem à cova; 
estou como homem sem forças, atirado entre os finados; como os 
mortos que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e que são 
desamparados da tua mão.  

Puseste-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas 
profundezas.  

David também profetizou acerca da ressurreição. 

Salmos 16:10 Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás 
que o teu Santo veja corrupção. 

Profetizado por Isaías 

O profeta Isaías previu a morte e ressurreição de Jesus. 

Isaías 53:8-12 Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado; e quem dentre 
os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos 
viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a 
sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca 
tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. 

Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; 
quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, 
prolongará os seus dias, e a vontade do  

Senhor prosperará nas suas mãos. 

Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu 
conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidade 
deles levará sobre si. 
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�  O Cordeiro de Deus 
�  Carregou os pecados de muitos 
�  Intercede pelos pecadores 

Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos 
repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma até à morte, e 
foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de 
muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

Jesus cumpriu na cruz a função do cordeiro sacrificial do 
Velho Testamento. 

João 1:29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

O Bode da Expiação 

Enquanto Jesus levava os nossos pecados para as 
profundezas da terra, Ele cumpriu a função figurada pelo 
bode da expiação o qual levava para o deserto os pecados do 
povo. 

Levítico 16:10,21-22 Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel 
será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele a fim de 
enviá-lo ao deserto para Azazel. 

E, pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele 
todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas 
transgressões, sim, todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça 
do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado 
para isso. 

Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma 
região solitária; e esse homem soltará o bode no deserto. 

JESUS NÃO PODIA SER RETIDO! 

Quando Jesus carregou os nossos pecados para as partes 
mais baixas do abismo, o poder de Deus veio sobre Ele. 

Actos 2:27 Pois não deixarás a minha alma no hades, nem permitirás 
que o teu Santo veja a corrupção. 

As portas do inferno (Hades) não podiam prevalecer contra 
Jesus. Rompendo pelas portas do inferno, Ele foi retirar as 
chaves da morte, do inferno e da sepultura das mãos de 
Satanás. 

O Diabo e os Demónios Derrotados 

A história das batalhas antigas e a derrota dos inimigos dá 
uma compreensão especial do significado do versículo 
seguinte. 

Colossenses 2:15 E, tendo despojado os principados e potestades, os 
exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. 
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Os poderes e autoridades, como já estudámos, são 
referências à organização dos demónios de Satanás. 

Nos tempos antigos, quando um exército derrotava os seus 
inimigos, ele desarmava-os, despia-os, amarrava-os com 
cadeias uns aos outros, e obrigava-os a marchar a pé em 
total desonra, como escravos, da nação vencedora. 

Jesus desarmou pessoalmente Satanás e cada demónio. Ele 
tirou-lhes as suas armas. Ele despiu-os das suas roupas. Ele 
fez deles um espectáculo público. 

Os que dias antes estavam a celebrar enquanto Jesus estava 
pendurado, chicoteado, nu e humilhado na cruz, estavam 
agora sobremaneira humilhados. 

Satanás derrotou Adão e Eva 
� deixando-os nus 

� < < < < espoliados da sua autoridade. 

Satanás pensou ter derrotado Jesus 
� e deixou-O espoliado, nu 

�     pendurado na cruz. 

No entanto, Jesus derrotou Satanás e os seus demónios 
� deixando-os nus 

� espoliados da sua autoridade por toda a eternidade! 

A Ressurreição 

Tendo pago o castigo do pecado pela Sua morte na cruz e 
carregado os nossos pecados para as profundezas do abismo, 
Jesus tirou as chaves da morte, do inferno e da sepultura das 
mãos de Satanás. 

Tendo derrotado Satanás e quebrado o seu poder sobre a 
morte, o túmulo não podia mais reter o corpo de Jesus. 
Numa explosão de poder triunfal, Jesus ressurgiu dentre os 
mortos. Satanás e todos os demónios tinham sido 
derrotados! 

Efésios 1:19-21 E qual a suprema grandeza do seu poder para 
connosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, 
que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o 
sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e 
autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só 
neste século, mas também no vindouro. 
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JESUS ASCENDEU 

Em Triunfo 

Jesus ascendeu triunfantemente ao céu e levou os cativos 
consigo. 

Efésios 4:8-10 Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o 
cativeiro, e deu dons aos homens. 

(Ora, isto - ele subiu - que é, senão que também desceu às partes mais 
baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu 
muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.) 

Quando Jesus levou cativo o cativeiro, temos a figura de um 
general vencedor levando o seu inimigo derrotado em 
parada — desarmado, espoliado, amarrado, totalmente 
humilhado à vista de todos os anjos nos céus. Satanás e 
todos os demónios foram totalmente derrotados e na sua 
desgraça total foram feitos um espectáculo público. 

Quando Jesus espoliou as chaves da autoridade das mãos de 
Satanás, Ele trouxe de novo as chaves que Adão na sua 
desobediência rendera a Satanás. Enquanto Jesus tirava as 
chaves da autoridade das mãos de Satanás, Ele desarmava-o 
da sua autoridade sobre a humanidade e a terra. Jesus 
derrotara pessoalmente Satanás e cada um dos seus 
demónios. 

Recebido com Alegria 

Certamente não há palavras para descrever a alegria das 
hostes celestiais aquando do retorno do Filho de Deus ao 
Seu devido lugar no céu. 

Como poderiam os homens descrever esse retorno 
vitorioso? 

David foi inspirado para dar-nos uma descrição desse 
tempo. 

Salmos 24:7-10 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó 
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 

Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso 
na batalha. 

Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos,ó entradas eternas, 
e entrará o Rei da Glória. 

Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos; ele é o Rei da 
Glória. 

Vitória Proclamada! 

O apóstolo João relata-nos as palavras de Jesus quando 
proclamou a Sua vitória! 
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Apocalipse 1:18 E o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos 
séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte e do hades. 

JESUS TINHA AS CHAVES! 

Jesus entrou no céu proclamando, “Pai, Eu tenho as chaves! 
Satanás está derrotado e Eu tenho as chaves!” 

Jesus tinha as chaves da autoridade nas Suas mãos que 
retirara das mãos de Satanás as quais ele tinha roubado no 
jardim ao enganar Adão e Eva. 

A Importância das Chaves 

Jesus tinha tirado outra vez as chaves das mãos de Satanás, 
mas não as reteve. Ele voltou a dá-las à humanidade. 

Na primeira revelação da Igreja, Jesus disse aos discípulos 
que lhes daria as chaves do reino dos céus. 

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, 
pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será 
desligado nos céus. 

Em Isaías há outra referência ás chaves. 

Isaías 22:22 Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro; ele 
abrirá, e ninguém fechará; fechará, e ninguém abrirá. 

No passado, as chaves eram muito grandes, pesadas e 
ornamentadas. Frequentemente os ricos as carregavam aos 
ombros por causa do seu peso, mas muito particularmente 
por causa da sua beleza. Muitas vez dois ou três escravos 
seguiam o homem rico carregando as chaves aos seus 
ombros. Era uma ostentação da sua riqueza. 

Quando Isaías profetizou a vinda do Messias, referiu-se ao 
significado das chaves sendo carregadas aos ombros. 

Isaías 9:6a Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus ombros. 

As chaves, o governo e a autoridade, estavam nas mãos de 
Jesus! Jesus tirou essas chaves e deu-as à Sua Igreja. 

A autoridade na Terra  
foi restituidea à humanidade 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Depois da Sua morte na cruz, para onde é que Jesus levou todos os nossos pecados e iniquidades? 
2. O que significa a Escritura quando diz que Jesus espoliou os principados e potestades e os colocou numa 

posição de vergonha? 
3. O que é representado pelas chaves que Jesus mencionou em Apocalipse 1:18?
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Lição Sete 

A Autoridade Restaurada à Humanidade 
A OBRA COMPLETA DE JESUS 

A obra de Jesus foi, e é, completa! 

Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu-lhes a autoridade 
de governarem esta terra. Através do pecado, eles perderam 
essa autoridade para Satanás. Então Jesus, o homem 
perfeito, o Último Adão, andou nesta terra no modo que 
Deus tinha criado para que os homens vivessem. Jesus tinha 
tomado os pecados de toda a humanidade sobre Si próprio e 
morreu na cruz pagando o castigo por esses pecados. 

Ele sofreu morte por toda a humanidade. Ele carregou esses 
pecados para as profundezas do abismo e então o poder do 
próprio Deus veio sobre Jesus. Ele derrotou Satanás e todos 
os demónios às portas do inferno. Jesus trouxe de volta as 
chaves da autoridade. 

Jesus trouxe de volta tudo o que Satanás roubara à 
humanidade. Tudo aquilo para o qual Deus criara Adão e 
Eva para serem e terem, havia sido reclamado e dado de 
volta à humanidade por Jesus. 

Quando Jesus falou no princípio acerca da Igreja que Ele 
edificaria, Ele disse, 

Mateus 16:18b,19 Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do hades não prevalecerão contra ela dar-te-ei as chaves do 
reino dos céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o 
que desligares na terra será desligado nos céus. 

Jesus no Céu 

O escritor da carta aos Hebreus dá-nos a posição de Jesus 
hoje. 

Hebreus 10:12,13 Mas este, havendo oferecido um único sacrifício 
pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por 
diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo 
de seus pés. 

Jesus está sentado à mão direita do Pai. 

David também previu a posição actual de Jesus. 

Salmos 110:1 Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha 
direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 
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David profetizou que Jesus estaria sentado à mão, direita do 
Pai. 

Jesus Está à Espera 

Tanto David como o escritor da carta aos hebreus dizem-nos 
que Jesus está a fazer mais do que sentar-se à mão direita do 
Pai. Jesus está à espera de que os Seus inimigos sejam feitos 
o estrado dos Seus pés. 

Quem vai fazer dos Seus inimigos o estrado dos Seus pés? 

Jesus está à espera que os remidos do Senhor descubram a 
sua autoridade restaurada e que demonstrem que Satanás 
está derrotado plenamente. A obra de Jesus está completa! 
Ele está a aguardar que os Seus inimigos sejam feitos o 
estrado dos Seus pés. É tarefa dos crentes pôr Satanás no seu 
lugar. Os crentes devem pôr Satanás e os seus demónios 
debaixo dos pés de Jesus. 

Jesus fez tudo o que era suposto fazer. Agora a 
responsabilidade é nossa. Nós somos o Seu corpo nesta 
terra. Nós somos as Suas mãos , as Suas pernas, os Seus pés. 
Somos nós quem deve governar o nosso mundo hoje. 

A ORAÇÃO DE PAULO 

O apóstolo Paulo fez uma oração importante e poderosa por 
todos os santos. A sua oração focou a posição de Jesus à 
mão direita do Pai, a nossa posição, o nosso poder e as 
nossas responsabilidades. 

Efésios 1:18-23 Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que 
saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da 
glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu 
poder para connosco, os que cremos, segundo a operação da força do 
seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e 
fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo 
principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se 
nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; 

E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça 
sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento 
daquele que cumpre tudo em todas as coisas. 

A Posição de Jesus 

De acordo com o apóstolo Paulo, 

� Jesus ressurgiu dentre os mortos 

� Está sentado à mão direita de Deus nos lugares celestiais 

� Muito acima de todo o governo, autoridade, poder, 
domínio 

� Acima de todos os títulos que podem ser dados  
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� Todas as coisas estão debaixo dos Seus pés 

� Nomeado como Cabeça 

Jesus está muito acima de todos os poderes demoníacos. 
Jesus está muito acima de cada título que possa ser dado, ou 
alguma vez será dado. Todas as coisas estão debaixo dos 
Seus pés. 

O Padrão do Poder 

Existem dois padrões de poder. Um no Velho Testamento e 
outro no Novo Testamento. 

No Velho Testamento o padrão do poder era o de abrir o 
Mar Vermelho. 

No Novo Testamento o padrão de poder é o da ressurreição 
de Jesus Cristo. 

Paulo escreveu, 

Efésios 1:19b,20a Segundo a operação da força do seu poder. Que 
operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. 

A Posição dos Crentes 

O apóstolo Paulo orou para que os crentes fossem iluminados; para que 
conhecessem: 

� A esperança da Sua vocação 

� As riquezas da glória da Sua herança 

� A excelente grandeza do Seu poder 

� Nós somos o Seu corpo 

� Nós somos a Sua plenitude 

Devemos conhecer as riquezas da glória da Sua herança e o 
Seu incomparável poder para nós os que cremos. Nós 
devemos operar no mesmo grande poder que ressuscitou 
Jesus dentre os mortos! 

A SUA PLENITUDE 

Paulo orou pela “Igreja, que é o Seu corpo, a Sua plenitude 
que cumpre tudo em todos”. 

Se nós, a Sua Igreja, estamos a preencher um espaço vazio 
no Filho de Deus, quando é que ocorreu esse vazio? Talvez 
esse vazio se reporte ao tempo em que Lúcifer, o Querubim 
Ungido, foi expulso do céu com os anjos que o seguiram na 
sua rebelião. 

Ezequiel 28:14 Eu te coloquei com o querubim da guarda; estiveste 
sobre o monte santo de Deus; andaste no meio das pedras afogueadas. 
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Liderança Angelical 

Tal como existe a Trindade de Deus, também parece haver 
uma trindade na liderança angelical. Eram Miguel, Lúcifer e 
Gabriel. 

�  Um Terço 

Quando Lúcifer se rebelou, foi dito que os “seus anjos” 
foram expulsos com ele. 

Apocalipse 12:7-9 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, 
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. 

E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o 
Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e 
os seus anjos foram precipitados com ele. 

Os anjos que foram descritos como anjos de Satanás e que 
foram expulsos para a terra com ele, eram um terço dos 
anjos do céu. 

Apocalipse 12:4a A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas 
do céu, e lançou-as sobre a terra. 

�  Miguel 

Miguel foi o único referido como Arcanjo. 

Judas 1:9a Mas quando o arcanjo Miguel. 

Foi Miguel com os “seus anjos” que foram os anjos 
guerreiros e que lutaram contra Satanás, “o dragão e os seus 
anjos”. 

Apocalipse 12:7 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. 

Talvez enquanto o arcanjo Miguel e a terça parte dos anjos 
sob seu comando, ministravam ao Pai. 

�  Gabriel 

Talvez Gabriel, que sempre aparece como o anjo 
mensageiro, e a terça parte dos anjos sob o seu comando, 
ministravam ao Espírito Santo. 

Ele apareceu a Zacarias, para dar-lhe as novas de que a sua 
esposa Isabel teria um filho que seria “cheio do Espírito 
Santo desde o seu nascimento”. 

Lucas 1:19 Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto 
diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. 

Gabriel também apareceu a uma virgem chamada Maria. 

Lucas 1:30,31,35 Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois 
achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, ao qual porás o nome de Jesus. 
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Perguntou Maria, “Como pode ser isto...visto que não 
conheço varão?” 

Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso o que há de nascer 
será chamado santo, Filho de Deus. 

Gabriel revelou a obra do Espírito Santo. 
�  Lúcifer 

Teria então sido que Lúcifer e os seus anjos ministraram ao 
Filho de Deus? 

Lúcifer ministrava como Querubim que cobria, e era 
coadjuvado pelos Querubins que estavam aos dois lados do 
Trono da Misericórdia. Ele estava mesmo ao lado do Trono 
de Deus. Tal como temos visto, a cobertura era um 
ministério de louvor e adoração. 

Quando, de repente na sua rebelião, Lúcifer e todos os seus 
anjos foram expulsos do céu, como poderia ser preenchido 
esse lugar que ficara vazio? 

Será que o Pai ordenou a Miguel e a Gabriel que chamassem 
alguns dos seus anjos para preencherem a vaga no ministério 
ao Filho? Não temos qualquer registo disto ter acontecido. 

Será que Deus tinha um plano melhor ao criar a humanidade 
à Sua imagem, para serem Seus adoradores, para se 
sentarem com Ele nos lugares celestiais, para estarem ao 
Seu lado e governarem e reinarem com Ele por toda a 
eternidade? 

A Vaga Foi Preenchida 

Os homens e mulheres, criados à imagem de Deus, só 
podem ser completos e realizados quando o Criador mais 
uma vez sopra de Si mesmo para dentro deles no momento 
da salvação. Agora o Seu corpo é para preencher o lugar 
vazio n’Ele entregando-se a si mesmos a Ele num ministério 
de louvor e adoração. 

No princípio, só havia um ministério, o ministério de louvor 
e adoração. Quando cessou, muitos outros ministérios se 
tornaram necessários — os ministérios de cura, libertação, 
reconciliação, restauração, e outros. 

Será que ao ser restaurado o ministério do louvor e adoração 
à Igreja, esses outros ministérios não serão mais necessários 
no corpo de Cristo como o são hoje? 

Ao gastarmos mais e mais tempo ministrando em louvor e 
adoração a Deus descobriremos que existe um decréscimo 
na necessidade de cura e libertação ou outros ministérios nas 
nossas vidas. 
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Nós somos importantes para Deus! Devemos completá-LO. 
Devemos ministrar-Lhe louvor e adoração. Fazendo isso, 
nós como Seu corpo tornamo-nos “a plenitude d’Aquele que 
cumpre tudo em todos.” 

Efésios 1:22,23 E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para 
ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o 
complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. 

Ao louvarmos e adorarmos Deus, não apenas estamos a 
desempenhar a antiga função de Lúcifer e dos seus anjos, 
estamos a demonstrar o facto de que eles estão derrotados e 
não têm mais lugar no céu. Estamos a humilhá-los e a pô-los 
debaixo dos nossos pés. Ao dançarmos diante do Senhor, 
estamos a esmigalhar Satanás até à derrota por cada acção 
dos nossos pés. 

Nota: para um estudo mais aprofundado sobre louvor e adoração, leia 
o Manual de Louvor e Adoração de A.L. e Joyce Gill. 

O QUE SIGNIFICA ISTO PARA NÓS 

Pela obra de Jesus na cruz e pelos eventos que se seguiram, 
Satanás foi derrotado! Cada demónio foi derrotado! Jesus 
derrotou-os e reduzi-os a nada! Ele fez deles um grande 
“zero”. 

� Porque estamos nós a permitir a Satanás que nos 
derrote? 

� Porque estamos nós a permitir-lhe que nos tome as nossas casas,  

as nossas cidades, as nossas nações? 

� Porque estamos nós a permitir-lhe que nos traga 
doenças? 

� Porque estamos nós a aceitar a pobreza?  

A resposta é que devemos estudar para conhecermos o que 
nos foi dado em Jesus Cristo. Devemos descobrir a nossa 
autoridade restaurada. 

Somos Livres! 

Quando o apóstolo escreveu aos Colossenses, ele disse que 
fomos: 

�     Libertos 

� Transportados 

� Remidos 

� Perdoados 

Colossenses 1:13,14 E que nos tirou do poder das trevas, e nos 
transportou para o reino do seu Filho amado; em quem temos a 
redenção, a saber, a remissão dos pecados. 

O Reino Está Aqui 
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O que é o reino do Filho? 

Quando Jesus ensinou os Seus discípulos a orar, ele orou 
estas palavras: 

Mateus 6:10 Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra 
como no céu. 

O reino de Deus não é algo no futuro. É agora. Fomos livres 
do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho 
através da Redenção e do perdão dos nossos pecados. 

Com o conhecimento da nossa autoridade restaurada, 
podemos tornar-nos homens e mulheres poderosos que terão 
uma parte importante no poderoso avanço do reino dos céus 
nesta terra. 

Mateus 11:12 E desde os dias de João, o Baptista, até agora, o reino 
dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. 

Paulo continuou com uma descrição maravilhosa de Jesus. 

Colossenses 1:15-18 O qual é imagem do Deus invisível, o primogénito 
de toda a criação; porque nele foram criadas todas as coisas nos céus 
e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, 
sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele.  

Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas; 
também ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primogénito 
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 

Jesus a Nossa Cabeça 

Jesus: 

� É a imagem de Deus 

� Criador de todas as coisas 

� Existia antes de todas as coisas 

� Mantêm todas as coisas unidas 

� É a Cabeça do Corpo, a Igreja 

� É o princípio, o primogénito dentre os mortos 

Jesus é a nosso Cabeça. Nós somos o Seu Corpo. O Seu 
Corpo é composto por todos os crentes. Como Seu Corpo, 
nós somos descritos como tendo já sido libertos do domínio 
de Satanás e transportados para um novo reino onde 
reinaremos em domínio com Jesus, O Filho de Deus. Somos 
descritos como sendo remidos e completamente perdoados 
de todos os nossos pecados. 

O Cabeça do corpo, Jesus, está no céu. O resto do Seu 
corpo, incluindo os Seus pés, está na terra. É na terra que o 
homem deve desempenhar a sua função de domínio 
absoluto. É aqui que devemos fazer avançar com empenho o 
reino de Deus através de guerra espiritual eficaz. 
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A POSIÇÃO DE SATANÁS 

Debaixo dos Pés de Jesus 

Deus colocou Satanás debaixo dos pés de Jesus e nomeou 
Jesus para ser O Cabeça sobre todas as coisas concernentes 
à Igreja. 

Efésios 1:22 E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para 
ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. 

Debaixo dos Nossos Pés 

Romanos 16:20a E o Deus de paz em breve esmagará a Satanás 
debaixo dos vossos pés. 

Estar debaixo dos pés de alguém é uma figura de estar 
completamente conquistado, derrotado e subjugado. É uma 
figura de absoluta autoridade e domínio. 

Génesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. 

Debaixo da Nossa Autoridade 

Satanás está debaixo dos pés de Jesus porque Jesus 
derrotou-o completamente e ascendeu muito acima dele e de 
todos os seus demónios. Satanás e os seus demónios devem 
agora ser postos debaixo dos nossos pés ao descobrirmos a 
nossa autoridade restaurada e começarmos a usar essa 
autoridade na terra. 

Pisando 

Lucas dá-nos uma figura clara da posição de Satanás. Ele 
deve ser pisado debaixo dos nossos pés. Também nos é 
prometido que nada nos fará dano algum. 

Lucas 10:19 ( Biblia amplificada ) Reparem! Eu vos tenho dado 
autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, e ( força física e 
mental e destreza ) sobre todo o poder que o inimigo ( possui ), e nada 
de alguma maneira vos causará dano algum. 

Tendo a humanidade sido liberta, transportada, remida, 
perdoada e completamente restaurada à imagem de Deus na 
terra, deve agora pisar Satanás debaixo dos seus pés e 
demonstrar que ele é um inimigo derrotado. 

Quando Isaías descreveu o fim de Satanás, ele referiu-se ao 
seu ser como pisado debaixo de pés. 

Isaías 14:18-20 Todos os reis das nações, todos eles, dormem com 
glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura, 
como um renovo abominável, coberto de mortos atravessados à 
espada, como os que descem às pedras da cova, como cadáver pisado 
aos pés. Com eles não te reunirás na sepultura; porque destruíste a tua 



 

~ 60 ~ 

terra e mataste o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja 
nomeada para sempre! 

A CADEIA DE COMANDO 

Quando Jesus ascendeu de volta ao Seu Pai, Ele deixou de 
lado os Seus direitos como Filho do Homem e tomou sobre 
Si todos os Seus direitos como Filho de Deus. 

Os Direitos do Homem na Terra 

Como Deus, Ele não mais exerce o domínio na terra porque, 
aqui, Ele deu todo o domínio ao homem. 

É o homem que deve pôr Satanás debaixo dos seus pés na 
terra tal como fora criado para fazer. 

O profeta Isaías deu-nos uma profecia maravilhosa e 
encorajadora. 

� Serás estabelecido em justiça 

�     A opressão estará longe de ti 

� Não tens nada a temer 

�     O terror não chegará perto de ti 

�     Se alguém te atacar, eles se renderão 

�     Nenhuma arma apontada contra ti prosperará 

� Refutarás toda a língua que venha contra ti 

Isaías 54:14-17 Com justiça serás estabelecida; estarás longe da 
opressão, porque já não temerás; e também do terror, porque a ti não 
chegará. 

Eis que embora se levantem contendas, isso não será por mim; todos os 
que contenderem contigo, por causa de ti cairão. 

Eis que eu criei o ferreiro, que assopra o fogo de brasas, e que produz a 
ferramenta para a sua obra; também criei o assolador, para destruir. 
Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; 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. 

A nossa herança é algo que nos pertence por direito de 
nascimento. 

Isaías profetizou, 

“Esta é a herança dos servos do Senhor!” 
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PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Se todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, porque é que o diabo e os poderes demoníacos são ainda 
capazes de continuar a sua obra nesta terra? 

 
 
2. Porque está Deus a permitir a Satanás continuar a sua maldade na terra depois de Jesus o ter derrotado pela 

Sua morte na cruz e pela Sua ressurreição. 
 
 
3. Que mudanças são necessárias na sua vida se quiser andar na sua autoridade restaurada — para demonstrar que 

Satanás é o seu inimigo derrotado? 
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Lição Oito 

A Estratégia de Satanás Hoje 
O QUE ACONTECEU? 

2000 ANOS DEPOIS — SATANÁS TINHA ASSUMIDO A AUTORIDADE 

2000 Anos depois vemos: 
Pessoas a viver sem conhecerem o nome de Jesus, 

Pessoas a viver em pobreza 
Pessoas a viver em pecado 
Pessoas a viver em derrota 
Pessoas a divorciarem-se 

Pessoas com os seus filhos na droga 
Pessoas a adorarem o oculto. 

Porque está ainda Satanás a agir  
como se fosse o Deus deste mundo? 

Ele já foi derrotado por Jesus 
e levado para um lugar de nenhum poder. 

Jesus fez a Sua parte para nos libertar! 

Temos nós feito a nossa parte 
com o nosso poder — domínio — autoridade? 
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AS ESTRATÉGIAS DE SATANÁS 

Roubar, Matar e Destruir 

Através de todas as eras, o intento de Satanás não mudou. 

João 10:10a O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. 

O diabo odeia-nos tanto que deu ordens através dos seus 
canais de comando do seu exército demoníaco para roubar, 
matar e destruir! Tarefas são distribuídas para roubar-nos de 
necessidades para as nossas vidas e ministérios. Ordens 
foram dadas para matar através dos espíritos de 
enfermidade, assassínio e suicídio. Há tentativas de 
acidentes trágicos planeadas para as nossas vidas. O diabo 
deu o seu decreto, “Não importa o que for necessário, eles 
devem ser destruídos!” 

Se os demónios forem incapazes de nos matar, talvez, 
possam levar um relatório a Satanás de que nos têm atrasado 
o passo ou nos impediram de realizarmos os nossos 
ministérios de Deus. 

Emprega Espíritos de Enfermidade 

Satanás tenta roubar a nossa saúde usando espíritos de 
enfermidade. 

Lucas 13:11-13 E estava ali uma mulher que tinha um espírito de 
enfermidade havia já dezoito anos; e andava encurvada, e não podia de 
modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe: 
Mulher, estás livre da tua enfermidade; e impôs-lhe as mãos e 
imediatamente ela se endireitou, e glorificava a Deus. 

João 5:5 Achava-se ali um homem que, havia trinta e oito anos, estava 
enfermo. 

Para Pressionar, Tornar Perplexos, Perseguir 

O apóstolo Paulo descreve o ataque de Satanás à sua vida e 
ministério. É encorajante ver que todas as tentativas de 
Satanás para parar o ministério de Paulo para o Senhor 
falharam. 

2 Coríntios 4:8,9 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; 
perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 
desamparados; abatidos, mas não destruídos. 

Satanás ataca tudo o que é bom e positivo nas nossas vidas: 

� Casamentos  

� Crianças  

� Famílias 

� Amigos 

� Ministérios 
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� Saúde 

� Alegria 

� Paz 

A NOSSA DEFESA 

Conheça a Estratégia do Inimigo 

Homens e mulheres perecem por falta de conhecimento. Se 
eles vão impedir Satanás de realizar o seu alvo de roubar, 
matar e destruir, devem conhecer o inimigo e a sua 
estratégia. 

� Satanás traz morte — Deus traz vida. 

� Satanás traz ódio — Deus traz amor. 

Jesus 
�  Destruiu a Morte 

Jesus destruiu a morte e trouxe vida e imortalidade. 

2 Timóteo 1:10 E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso 
Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a 
imortalidade pelo evangelho. 

� Destruiu o Poder do Diabo 

Jesus destruiu o diabo para libertar-nos do poder da morte. 

Hebreus 2:14,15 Portanto, visto como os filhos são participantes 
comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou 
das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o 
poder da morte, isto é, o Diabo; e livrasse todos aqueles que, com medo 
da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. 

� Livrou-nos da Escravidão 

Satanás não tem direito de nos ter em escravidão. Nós, 
através da fé em Jesus Cristo, fomos remidos das cadeias da 
escravidão de Satanás e do seu reino. 

Quando Satanás e os seus demónios vêm para roubar, matar 
e destruir, não nos devem encontrar vulneráveis, 
desprotegidos e indefesos. Em vez disso, através da Palavra 
de Deus, devemos ser encontrados cobertos pelo sangue de 
Jesus. Devemos permanecer firmes com o nosso escudo da 
fé. Devemos ousada e confiadamente falar a Palavra da 
Deus como o profeta Isaías. 

Isaías 54:17a Nenhuma arma apontada contra mim prosperará... 
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A PRIORIDADE MÁXIMA DE SATANÁS ~ ROUBAR-NOS A PALAVRA DE DEUS 

Afia a Tua Espada 

Se não tivermos a Palavra nas nossas mentes e nos nossos 
espíritos, não podemos derrotar Satanás e os seus seguidores 
com a Palavra. Jesus quer que nós tenhamos abundância em 
todos os caminhos da nossa vida. Se a não tivermos, fomos 
roubados por Satanás. 

Devemos saber quem somos em Cristo para 
compreendermos que já ganhámos a guerra! 

A Parábola do Agricultor — A Revelação para a Vitória 

 

Muitos tem compreendido esta parábola como se referindo à 
semente da salvação sendo semeada e os resultados 
diferentes do evangelismo, e isto é verdade. 

No entanto, Jesus disse que estava a falar da Palavra de 
Deus. Jesus ensinou que quando recebemos uma nova 
compreensão da Palavra de Deus, Satanás viria 

A Parábola 
Marcos 4:3-8 

Ouvi: Eis que o semeador saiu a semear; 

e aconteceu que, quando semeava, uma parte da 
semente caiu à 

beira do caminho, e vieram as aves e a comeram.  

Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia 
muita terra; e logo nasceu, porque não tinha terra 
profunda; mas, saindo o sol, queimou-se; e, porque 
não tinha raiz, secou-se. 

E outra caiu entre espinhos; e cresceram os 
espinhos, e a sufocaram; e não deu fruto. 

Mas outras caíram em boa terra e, vingando e 
crescendo, davam fruto; e um grão produzia trinta, 
outro sessenta, e outro cem. 

Jesus Explicou a Parábola 
Marcos 4:14-20 

O semeador semeia a palavra. 

E os que estão junto do caminho são aqueles em 
quem a palavra é semeada; mas, tendo-a eles 
ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles 
foi semeada. 

Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos 
lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, 
imediatamente com alegria a recebem; mas não 
têm raiz em si mesmos, antes são de pouca 
duração; depois, sobrevindo tribulação ou 
perseguição por causa da palavra, logo se 
escandalizam. 

Outros ainda são aqueles que foram semeados 
entre os espinhos; estes são os que ouvem a 
palavra; mas os cuidados do mundo, a sedução das 
riquezas e a cobiça doutras coisas, entrando, 
sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. 

Aqueles outros que foram semeados em boa terra 
são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão 
fruto, a trinta, a sessenta, e a em, por um. 
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imediatamente para roubá-la de nós. Isto pode ser a Palavra 
de Deus que se aplique a qualquer área das nossas vidas. 

Quantas vezes ouvimos pessoas dizer que depois de um 
tempo de comunhão mais íntima com o Senhor vêm sempre 
tribulações ? Depois de uma maravilhosa conferência ou 
seminário, parece que tudo “se desmorona”. Jesus disse que 
isto é Satanás vindo para roubar a Palavra. 

UMA DE TRÊS COISAS 

Quando a Palavra é semeada existem três coisas que podem 
acontecer: 

� Satanás pode roubar a Palavra imediatamente se 
ficarmos ofendidos quando Satanás trouxer tribulação ou 
perseguição. 

� A Palavra pode ser atrofiada pelos cuidados da vida, as 
tentações das riquezas ou desejos pecaminosos. 

� A Palavra pode aprofundar-se e enraizar-se nos 
corações e frutificar. 

Tribulação / Perseguição 

Jesus avisou-os de que tribulação e persiguição surgiriam 
por causa da Palavra. 

Marcos 4:17 Mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca 
duração; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da 
palavra, logo se escandalizam. 

Satanás Vem Imediatamente 

Satanás sabe que se permitir à revelação da Palavra de Deus 
permanecer nos nossos corações, ele pode ser derrotado por 
essa mesma Palavra. Enquanto ele tem muitos planos e 
estratégias para trazer derrota às nossas vidas, a sua 
prioridade máxima é sempre roubar-nos a revelação da 
Palavra de Deus. Jesus disse que Satanás sempre vem 
quando alguém ouve a Palavra. 

Marcos 4:15 E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a 
palavra é semeada; mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a 
palavra que neles foi semeada. 

JESUS ACALMOU O MAR 

Quando Jesus terminou o Seu ensino, Ele e os Seus 
discípulos entraram no barco. Momentos depois Jesus 
estava a dormir lá atrás. Então Satanás veio com os cuidados 
da vida. 

Marcos 4:35-41 Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos 
para o outro lado. 
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E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no 
barco; e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande 
tempestade de vento e as ondas batia dentro do barco, de modo que já 
se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada; e 
despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que 
pereçamos? 

E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, 
aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes 
perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? 
Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: Quem, 
porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 

A tempestade que lhes sobreveio era uma das tribulações ou 
perseguições que Jesus tinha dito que Satanás traria assim 
que a Palavra fosse semeada. 

Notemos a reacção dos discípulos. Eles ofenderam-se. 
“Mestre, não se te dá que pereçamos?” Eles se ofenderam 
por Jesus estar a dormir e sem qualquer medo como eles 
estavam, e acusaram-NO de não se preocupar. 

Nós Temos Escolha 

Quando Satanás traz tribulação ou perseguição contra nós 
numa tentativa de roubar-nos a Palavra de Deus, nós temos 
escolha. Podemos agradecer ao Senhor por nos avisar de 
modo a não estarmos ignorantes acerca dos esquemas de 
Satanás e assim o repreendermos. 

Podemos ofender-nos, perder a nossa alegria e daí 
permitirmos a Satanás roubar-nos a revelação da Palavra de 
Deus que tenha sido semeada nos nossos corações. 

Quantas vezes nos vem a tribulação e a perseguição, e nós 
começamos a chorar e a culpar Deus? 

�  “Mestre, não se te dá que pereçamos?” 

�  “Deus, não te preocupas por os meus filhos se 
desviarem?” 

�  “Deus, não te preocupas por esta doença ter vindo 
contra a minha vida?” 

�     “Deus, não te preocupas por eu não poder pagar as 
minhas dívidas?” 

Quando permitimos a nós próprios ficarmos ofendidos e 
culparmos Deus pelas tempestades da nossa vida, estamos a 
permitir a Satanás roubar-nos a preciosa semente da Palavra 
de Deus. 

Falando em Fé 

A acção positiva da fé é necessária se quisermos guardar a 
semente da Palavra nos nossos corações e aguardarmos uma 
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grande colheita de trinta, sessenta ou mesmo cem vezes 
mais do que o que foi semeado. 

Marcos 4:40 Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda 
não tendes fé? 

Falando Com Autoridade 

Em vez de ficarmos ofendidos quando vem as tempestades 
da vida contra o nosso barco, devemos levantar-nos contra o 
diabo e ousadamente falarmos a Palavra de Deus em fé. 

Marcos 4:39 E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: 
Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. 

Fica Alerta 

Mesmo sendo Satanás um ser derrotado, ele fará tudo o que 
estiver ao seu alcance para manter-nos impedidos de andar 
na nossa autoridade divina. Devemos estar alerta, 
resguardados e prontos para ultrapassarmos cada ataque 
contra as nossas vidas. 

1 Pedro 5:8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em 
derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 

A Armadura de Deus 

Pela fé, devemos revestir-nos com a armadura de Deus para 
podermos ficar firmes contra os esquemas do diabo. 

Efésios 6:10,11 Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as ciladas do Diabo. 

Quando fazemos isto, encontrar-nos-emos firmes contra o 
diabo no meio da tempestade. 

Efésios 6:13 Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que 
possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. 

A Nossa Autoridade 

A obra de Jesus é completa! Ele já derrotou o diabo e os 
seus demónios. 

Na terra, Ele criou o homem e a mulher para andarem em 
autoridade. Ele restaurou a nossa autoridade, e agora, 
devemos levantar-nos para demonstrar que o diabo é um ser 
derrotado. Devemos fazer avançar o reino de Deus nesta 
terra. 
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PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. De acordo com João 10:10, Satanás vem para atacar as nossas vidas com três objectivos primários. Diga 
quais são esses objectivos. 

 
 
2. De acordo com a parábola do agricultor qual é a prioridade máxima da Satanás? 
 
 

3. Porque é importante agirmos em autoridade e não nos permitirmos a 
nós mesmos ficar zangados quando enfrentamos tribulação ou 

perseguição?



 

~ 70 ~ 

Lição Nove 

A Igreja e a Autoridade 
O QUE É A IGREJA? 

A Primeira Menção 

Por todo o Velho Testamento, a adoração tinha-se sempre 
centralizado á volta do tabernáculo, do templo, ou da 
sinagoga. Não havia a Igreja como a conhecemos hoje. 

Quando Jesus mencionou a Igreja pela primeira vez, Ele 
revelou também as três coisas que a caracterizariam acima 
de todas as outras funções. Seria edificada por Jesus. Seria 
um exército vencedor que prevaleceria contra as portas do 
inferno. Teria o poder de ligar e de desligar. 

Mateus 16:13-18 Tendo Jesus chegado às regiões de Cesaréia de 
Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens 
ser o Filho do homem? 

Responderam eles: Uns dizem que é João, o Baptista; outros, Elias; 
outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 

Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 

Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 

Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi 
carne e sangue que to revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 

Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja, e as portas do hades não prevalecerão contra ela. 

Verdade Fundamental 

Pedro sabia por uma revelação de Deus que Jesus era o 
Cristo, o Filho de Deus. Esta era a verdade sobre a qual a 
Igreja seria edificada. 

Edificada por Jesus 

A primeira característica da Igreja é que ela seria edificada 
por Jesus. Ela não seria edificada por homens, nem por 
tradições ou programas de homens. 

Vence as Portas do Inferno 

A segunda característica é que as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. 

Podemos ler na Amplified Bible, (Uma tradução da Bíblia 
em Inglês), 
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Eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do Hades (os poderes das 
regiões infernais) não se sobreporão a ela ou ser mais fortes para seu 
detrimento, para impedi-la de prosseguir ou atacá-la. 

Chaves para Ligar e Desligar 

A Igreja tem o poder de ligar e desligar. 

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, 
pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será 
desligado nos céus. 

Existem três coisas que precisamos aprender acerca da 
Igreja desta primeira vez que Jesus falou sobre ela. 

� A Igreja seria edificada por Jesus sobre a revelação do 
Pai de que Jesus é O Cristo, O Filho do Deus vivo. 

� As portas do inferno não seriam capazes de prevalecer 
contra a Igreja. 

� Seriam dadas as chaves do reino dos céus á Igreja e ela 
teria o poder de ligar e desligar. 

AS CHAVES RESTAURADAS 

Já estabelecemos o facto de que as chaves se referem a 
autoridade nesta terra. As chaves podem abrir ou fechar as 
portas os quais também já vimos serem governos sobre 
qualquer entidade quer seja uma pessoa, uma família, uma 
organização, uma cidade, um estado ou nação. 

Chaves para Governar 

Estas foram as chaves de autoridade dadas por Deus á 
humanidade quando criou o homem e a mulher á Sua 
imagem. 

Génesis 1:26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 

Roubadas por Satanás 

A intenção de Deus para o uso destas chaves na terra era 
para o bem. No entanto, quando Adão e Eva pecaram, eles 
entregaram as chaves a Satanás que veio para roubar, matar 
e destruir. 

As chaves de autoridade, sob controlo de Satanás tornaram-
se as chaves da morte e do Hades. 

Apocalipse 1:18 E o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos 
séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte e do hades. 
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Recuperadas por Jesus 

Estas eram as chaves da autoridade que Jesus recuperou das 
mãos do diabo depois de ter carregado e entregue os nossos 
pecados nas profundezas do Hades. Quando Jesus entrou 
triunfantemente pelas portas do Hades, Ele tirou as chaves 
da autoridade das mãos de Satanás. Satanás já não tem mais 
autoridade legal nesta terra. 

Restituídas ao Homem 

Estas chaves eram a autoridade que Jesus restaurou á 
humanidade como novas criaturas depois da Sua 
ressurreição e ascensão para o Pai. Desde que estas chaves 
foram restituídas aos seus possuidores originais nesta terra, 
não devem mais ser usadas como chaves da morte e do 
Hades para o mal. Em vez disso elas tornaram-se conhecidas 
como as chaves do reino dos céus. 

As Chaves do Reino 

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, 
pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será 
desligado nos céus. 

Com estas chaves podemos estabelecer a vontade de Deus e 
o reino de Deus na terra. 

Esta é a vitória para a qual Jesus ensinou os Seus discípulos 
a orar. 

Mateus 6:9,10 Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu. 

Quando, como corpo de Cristo, usamos as chaves da 
autoridade dadas por Deus de acordo com a Sua vontade, 
estamos a estabelecer o Reino dos Céus na terra. 

AS PORTAS DO INFERNO 

A Igreja na Ofensiva 

Quando Jesus mencionou pela primeira vez a palavra, 
Igreja, imediatamente mencionou o facto de que as portas do 
inferno não prevaleceriam contra ela. 

Mateus 16:18b Edificarei a minha igreja, e as portas do hades não 
prevalecerão contra ela. 

É importante compreendermos o que Jesus queria dizer 
quando Ele disse que as portas do Hades não prevaleceriam 
contra a Igreja. 

No nosso tempo, pensamos numa porta como uma entrada 
qualquer numa vedação ou muro. Com essa figura em 
mente, é difícil apreender qualquer significado real deste 
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versículo. A maior parte de nós nunca foi atacado por uma 
porta. 

O Que São as Portas? 

Nos tempos bíblicos, o governo e os negócios duma cidade 
eram tratados ás suas portas.  

Portanto, enquanto as portas providenciavam segurança á 
cidade, também se tornavam uma referência ao governo 
duma cidade ou duma nação. O Rei Salomão referiu-se a 
isto num dos seus provérbios. 

Provérbios 31:23 Seu marido é respeitado nas portas, Quando se 
assenta com os anciãos da terra. 

Para Possuir as Portas 

Quando Deus abençoou a Abraão, Ele referiu-se a possuir as 
portas dos seus inimigos. Isso era uma benção. 

Génesis 22:17 E que deveras te abençoarei, e grandemente 
multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a 
areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das 
cidades dos seus inimigos. 

A benção colocada sobre Rebeca também se referia a 
possuir a porta dos inimigos. 

Génesis 24:60 Abençoaram a Rebeca, e lhe disseram: irmã nossa, sê tu 
a mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a 
porta dos seus inimigos. 

Possuir as portas do inimigo significa conquistar e controlar 
o seu governo. Hoje devemos possuir as portas dos nossos 
inimigos na dimensão espiritual. Pela autoridade, domínio e 
a guerra espiritual agressiva e violenta as portas são tomadas 
á força. 

O Rei Salomão falou disto. 

Provérbios 14:19 Os maus se inclinarão na presença dos bons, e os 
ímpios nas portas do justo. 

Muitos se tem visto a si mesmos atacados pelo diabo e 
ficam cobardemente ansiosos e cheios de medo dentro das 
portas. No entanto, é a Igreja e não Satanás que deve estar 
na ofensiva. 

Nós, a Igreja, devemos atormentar as portas do inferno e 
forçosamente fazer avançar o reino de Deus por todo o 
mundo. 
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AS CHAVES DO REINO 

Quando Jesus mencionou a Igreja pela primeira vez, Ele 
disse, “Dar-te-ei as chaves”. Isso iria acontecer no futuro. 
Depois da Sua morte e ressurreição Ele disse ao Pai, “Eu 
tenho as chaves”! 

As chaves representam a autoridade do homem restaurada. 
Foram essas as chaves que Jesus retirou das mãos de 
Satanás quando desarmou os principados e autoridades. 

O que é este reino dos céus do qual temos as chaves? 

Jesus, o Rei dos Reis, reina com o Pai sobre todo o universo. 
É no planeta terra que o Seu Reino deve ser estabelecido. 

O Reino de Deus será feito avançar á força por todo o 
mundo quando homens e mulheres remidos usarem as 
chaves da sua autoridade espiritual restaurada. 

São estas as chaves que Jesus disse que usaríamos para ligar 
e desligar. Temos a autoridade para amarrar Satanás e os 
seus demónios e temos as chaves da autoridade para libertar 
os cativos! Quando ganhamos a batalha no mundo do 
espírito isso se manifestará no mundo natural, ou carnal. 

O PRINCÍPIO DE LIGAR E DESLIGAR 

Jesus disse que nos daria as chaves do reino dos céus, e tudo 
o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que 
desligarmos na terra será desligado no céu. 

O que significa isso? 

Jesus Manietou o Valente 

Jesus falou sobre manietar o valente. 

Mateus12:28,29 Mas, se eu expulso os demónios pelo Espírito de 
Deus, certamente é chegado a vós o Reino de Deus. Ou, como pode 
alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro 
não amarra-lo, saqueando então a sua casa? 

Quem É o Valente? 

O valente é Satanás ou o demónio dominante designado 
sobre um governo, uma organização, ou sobre a vida duma 
pessoa. 

Jesus entrou na casa do valente e manietou-o (Satanás e os 
demónios dominantes ). 

Amarramos Satanás e os demónios dominadores dizendo 
com autoridade, 

� “ Satanás nós te amarramos em Nome de Jesus!”  
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A seguir temos de amarrar o valente, dizendo ousadamente a 
esse demónio dominador,  

� “Tu espírito imundo e louco, eu te amarro em Nome de Jesus!” 

O Que É Amarrar? 

Amarrar significa limitar Satanás ou um demónio dominante 
sobre uma situação particular na qual Deus nos tenha guiado 
para guerra espiritual. 

Como exemplo, quando prendemos um cão com uma 
corrente e o prendemos a algo fixo, o cão só pode ir até uma 
certa distância. Está limitado a ir além da distância da 
corrente a partir do ponto fixo em que a prendemos. 
Limitamos o seu raio de influência. Isto é o que significa a 
palavra amarrar. 

Espoliar a Sua Casa 

A seguir, temos de espoliar a sua casa. Fazemos isso 
ordenando aos demónios sob a autoridade do valente, 

� Fora no Nome de Jesus!” 

Podemos saber a identidade destes espíritos pela operação 
nos dons espirituais de discernir os espíritos e da palavra do 
conhecimento. Podemos também saber a sua identidade 
através das suas funções óbvias. 

Algumas das suas funções são: 

� Espíritos do oculto, 

�     Espíritos impeditivos, 

�     Espíritos imundos, espíritos de perversão e lascívia. 

�     Espíritos de enfermidade, 

�     Espíritos atormentadores, 

�     Espíritos de suicídio. 

Expulse os Espíritos! 

Quando expulsamos os espíritos estamos a espoliar a casa 
do valente. Quando a sua casa é espoliada, ele torna-se 
indefeso e podemos ordenar-lhe que saia no Nome de Jesus. 

Lucas 11:21,22 Então os que estiverem na Judeia, fujam para os 
montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estiverem 
nos campos, não entrem nela. Pois dias de vingança são estes, para 
que se cumpram todas as coisas que estão escritas. 

Jesus já desarmou os poderes e autoridades e fez deles um 
espectáculo público. Ele ascendeu muito acima de todos eles 
e está assentado á mão direita do Pai. Este é um facto 
concretizado no céu. 
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A Autoridade do Crente 

Como crentes, devemos exercitar a nossa autoridade e 
domínio na terra. Devemos realizar e reforçar na terra o que 
já foi realizado no resto do universo — o que é um facto 
estabelecido no céu. Na terra, devemos amarrar Satanás e os 
seus demónios dominadores e libertar os cativos. Devemos 
limitar a sua área influência.  

Mateus 2:14 Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e 
foi para o Egipto. 

Ao fazermos isto, estamos também a desarmar os poderes e 
autoridades e a fazer deles um espectáculo público, 
triunfando sobre eles pela cruz. 

A POSIÇÃO DE SATANÁS 

Sem Qualquer Efeito 

Jesus pela Sua morte e ressurreição, fez de Satanás alguém 
sem nenhum efeito. 

Hebreus 2:14 Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos - feitos 
de carne e sangue - Ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em 
forma humana; pois somente como ser humano Ele poderia morrer, e morrendo 
esmagar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. ( trad. actualizada )  

Não Mais Nosso Cativador 

Estamos livres do medo e da escravidão. 

Hebreus 2:15 E livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam 
por toda a vida sujeitos a escravidão. 

Pelo trabalho completo de Jesus na Sua morte e vitoriosa 
ressurreição, os homens e mulheres não precisam mais de 
ficar cativos do medo da morte. Quando descobrimos esta 
verdade, somos completamente libertos da escravidão do 
medo e do diabo. 

As Obras Estão Destruídas 

Porque se manifestou o Filho de Deus? 

� Para destruir as obras de Satanás! 

� Para fazer deles um espectáculo público! 

1 João 3:8 Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde 
o principio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as 
obras do diabo. 

Colossenses 2:15 E, tendo despojado as principados e as potestades, 
os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. 
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A IGREJA ADORMECIDA ESTÁ A ACORDAR! 

Quando Jesus veio a esta terra para destruir as obras do 
diabo, Ele despiu-se da Sua autoridade como Deus. Como 
Último Adão na terra, Ele andou e ministrou com autoridade 
e domínio.  

Satanás foi completamente derrotado por Jesus. Ele foi feito 
nada e de nenhum efeito. Jesus fez do diabo um grande 
“zero á esquerda”. 

Esta autoridade e domínio são agora as chaves que foram 
restauradas para remir a humanidade que, através da fé, são 
agora a Sua Igreja e o Seu Corpo na terra. 

Como um ser derrotado, a única coisa que Satanás pode 
fazer nesta terra é o que o deixamos fazer pela nossa 
ignorância. Com esta revelação da Palavra de Deus, 
podemos levantar-nos e amarrarmos Satanás e os seus 
demónios dominadores. Podemos derrubar as fortalezas de 
Satanás quando amarramos o valente e espoliamos a sua 
casa, quando ordenamos aos espíritos imundos que saiam no 
Nome de Jesus.  

2 Coríntios 10:4 As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim 
poderosas em Deus, para destruição de fortalezas.  

A Igreja que Jesus disse iria edificar tem estado a dormir 
como um gigante adormecido. Agora, está a acordar para 
operar na sua autoridade dada por Deus e demolirá as 
fortalezas de Satanás! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. O que queria Jesus dizer quando afirmou que “as portas do inferno não prevaleceriam”contra a Igreja? 
 
 
2. Jesus disse que nós devemos ligar e desligar. Descreva como está a planear levar a cabo estas importantes 

instruções de Jesus. 
 
 
3. Tendo amarrado o valente duma das fortalezas de Satanás, Jesus disse que devemos espoliá-lo dos seus bens. O 
que é descrito como sendo o valente? Qual deve ser o procedimento para espoliar os seus bens? 
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Lição Dez 

As Chaves do Reino 
JESUS TEM AS CHAVES 

Lembra-se das palavras triunfantes que Jesus proclamou 
quando regressou ao céu? 

Apocalipse 1:18 Eu sou o que vivo; fui morto, mas estou vivo para todo 
o sempre! E tenho as chaves da morte e do inferno. 

Jesus tomou as chaves do inferno e da morte das mãos de 
Satanás. Depois de Jesus ter carregado os nossos pecados 
para as profundezas do Hades, não era possível retê-LO 
cativo por mais tempo. 

Actos 2:24 Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque 
não era possível que fosse retido por ela. 

Jesus derrotou a morte! 

Jesus restaurou a autoridade, domínio, e o reinado ao 
homem. Ele restaurou-nos tudo o que Satanás nos tinha 
roubado. 

Sabemos que Deus quer que vivamos em total domínio e 
autoridade sobre Satanás, porque Ele sacrificou o Seu 
próprio Filho para restaurar-nos tudo para o qual nos havia 
criado para que fossemos e fizéssemos nesta terra. 

Tudo o que Jesus fez nesta terra, a Sua vida, a Sua morte, e 
a Sua ressurreição foi para que mais uma vez fossemos 
restaurados. Ele fez isso de tal modo que nós andássemos 
em autoridade e fossemos vitoriosos sobre Satanás, os seus 
demónios, e tudo mais nesta terra. 

O SANGUE DE JESUS — UMA CHAVE PODEROSA PARA A VITÓRIA 

Quando Deus criou Adão, Ele soprou para dentro dele a Sua 
própria vida. Essa vida não estava limitada a uma parte 
isolada do corpo de Adão. Deus pôs a Sua vida no sangue de 
Adão. E era continuamente bombeada para cada parte do 
corpo de Adão. 

Moisés escreveu que a vida duma criatura está no sangue. 

Levítico 17:11a Pois a vida da carne está no sangue... 

O Pecado — Morte de Adão 

Pelo pecado, Adão perdeu a vida de Deus que estava no seu 
sangue. Esta vida só podia ser restaurada ao homem através 
do plano de Redenção de Deus. Para o homem ser 
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restaurado á imagem de Deus, ele precisa ter de novo a vida 
de Deus no seu sangue.  

No plano de Redenção de Deus, O Seu Filho derramaria o 
Seu própria sangue. 

Hebreus 9:22 Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com 
sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 

O castigo para o pecado, que era a morte, tinha de ser pago 
por um Substituto perfeito que não tivesse perdido a vida de 
Deus no seu sangue através do pecado. 

Concebido pelo Espírito Santo e nascido duma virgem, 
Jesus não herdara o sangue de Adão. Ele tornou-se esse 
perfeito Substituto que voluntariamente deu a Sua vida 
derramando o Seu sangue inocente. 

Através do Sangue de Jesus 
Nós Temos 
� Perdão dos Pecados 

A nossa Redenção está no sangue de Jesus. 

Efésios 1:7 Para que o Deus de nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, vos 
dê em seu conhecimento o espirito de sabedoria e de revelação. 

1 Pedro 1:18,19 Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como 
prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a 
qual por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso 
sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha.  

�  Justificação 
�  Salvação 

Somos justificados e a justiça de Deus foi restaurada ás 
nossas vidas pelo sangue de Jesus. 

Romanos 5:8,9 Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que 
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 

A perfeita justiça de Deus foi satisfeita e fomos salvos da ira 
de Deus quando Jesus se tornou o nossa Substituto e foi 
castigado com a morte derramando o Seu sangue na cruz. 

Somente participando do sangue derramado de Jesus que 
tem a vida de Deus em si, podemos de novo ter a vida de 
Deus em nós. 

João 6:53 Jesus lhes disse: em verdade, em verdade vos digo que, se 
não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu 
sangue, não tereis vida em vós mesmos. 

�  Comunhão 

O sangue de Jesus removerá todos os efeitos do pecado nas 
nossas vidas para que mais uma vez a vida de Deus possa 
ser restaurada. 
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1 João 1:7 Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, 
nos purifica de todo o pecado. 

� Redenção 

A nossa redenção e o nosso perdão total é através do Seu 
sangue. 

Colossenses 1:13,14 E que nos tirou do poder das trevas, e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a 
redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.  

Sem recebermos o sacrifício redentor e a dádiva de salvação 
de Deus através do derramamento do sangue de Jesus, não 
existe forma do homem ser perdoado e restaurado. 

Hebreus 9:22 Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com 
sangue , e sem derramamento de sangue não há remissão. 

Hebreus 9:12 E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo 
seu próprio sangue ,entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, 
havendo obtido uma eterna redenção.  

�  Sem Mácula 
�  Aptos a Servir 

Através do sangue de Jesus, somos limpos para podermos 
servir a Deus. 

Hebreus 9:14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo o Espirito 
eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa 
consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo 

�  Temos Confiança 

Tal como Adão andou em comunhão diária na presença de 
Deus antes de pecar, também pelo sangue de Jesus, o 
homem, livre de toda a culpa e condenação, pode mais uma 
vez entrar confiadamente até à presença de Deus. 

Hebreus 10:19 Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo 
dos Santos, pelo sangue de Jesus. 

�  Temos Paz 

Paz e reconciliação são tornadas possíveis através do Seu 
sangue. 

Colossenses 1:19,20 Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude 
Nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua 
cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto 
as que estão na terra como as que estão nos céus. 

�  Restaurados à Posição Original 

Foi o sangue de Jesus que venceu Satanás remindo e 
restaurando a humanidade à vida de Deus através do novo 
nascimento. 



 

~ 81 ~ 

Satanás veio para roubar, matar e destruir o homem que 
Deus tinha criado á Sua semelhança exacta e imagem nesta 
terra. Através do pecado, o homem tinha perdido a vida de 
Deus. O homem estava sem esperança quanto aos ataques 
satânicos à sua vida. Pelo plano redentor de Deus através do 
derramamento do sangue do Seu próprio Filho, o homem 
podia ser completamente restaurado à sua posição de criação 
original e relacionamento com Deus. Pelo sangue de Jesus, 
o homem, outrora numa posição de derrotado e sem 
esperança, pôde outra vez tornar-se um conquistador 
vitorioso. 

�  A Cobertura de Protecção 

Tal como o sacerdote no Velho Testamento tomava o 
sangue do cordeiro sacrificial e o aspergia sobre o lugar da 
misericórdia de Deus para se tornar uma cobertura de 
expiação pelos pecados do povo, também hoje, pela fé, o 
sangue do Cordeiro se torna uma cobertura de protecção 
para a humanidade remida. 

�  Vitória 

Através do sangue de Jesus, nós temos vitória! 

Ao andarmos em perdão, em obediência a Deus e pela fé, 
podemos dizer ousadamente: 

� “Satanás, estou coberto pelo sangue de Jesus!” 

� “A minha família e as minhas posses estão cobertas 
pelosangue de Jesus!” 

� “Satanás, tu foste vencido pelo sangue de Jesus!” 

� “Por causa do sangue de Jesus, tu não me podes tocar!” 

Tal como Jesus venceu Satanás pelo Seu sangue, também 
nós podemos ser vencedores pelo sangue de Jesus! Pela 
protecção do Seu sangue, nenhuma arma apontada contra 
nós pode prosperar. 

Apocalipse 12:11a Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
Palavra do seu testemunho; não amaram as suas vidas até à morte.  

Satanás foi vencido pelo sangue de Jesus. 

A chave da autoridade do sangue de Jesus foi dada a cada 
um de nós que através do Seu sangue foi remidos. Com a 
poderosa chave do Seu sangue somos vencedores e Satanás 
continuará a ser derrotado nas nossas vidas. 

A PALAVRA DE DEUS — UMA CHAVE CONQUISTADORA PARA A VITÓRIA 

A Espada do Espírito  

Em Efésios, a nossa arma para a vitória na batalha é descrita 
como “a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus” 
(6:17).  
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A Palavra de Deus quando falada das nossas bocas torna-se 
uma arma poderosa contra a qual Satanás não tem defesa. 
Ao falarmos a Palavra de Deus com autoridade, venceremos 
Satanás nas nossas vidas. 

Apocalipse 12:11a Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
Palavra do seu testemunho; não amaram as suas vidas até à morte. 

A Palavra no Testemunho 

A “palavra do seu testemunho” podia ser melhor traduzida 
por “a Palavra no seu testemunho”. O nosso testemunho é o 
que falamos. Quando paramos de falar o problema, os 
nossos pensamentos, ou os nossos receios, e começamos a 
falar ousadamente o que a Palavra de Deus diz sobre a nossa 
situação então também nos tornaremos vitoriosos. 

A Palavra Traz Vitória 

Para termos a palavra de Deus continuamente a sair das 
nossas bocas, é necessário que a leiamos, estudemos, e 
meditemos na Palavra. Então ela se tornará uma fé 
profundamente enraizada nas nossas vidas. 

1 João 2:13,14 Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é 
desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. 
Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai.  

Eu vos escrevi, Pais, porque já conhecestes aquele que é desde o 
princípio. Eu vos Escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de 
Deus está em vós, E já vencestes o maligno.  

Somos informados nesta passagem que estes jovens se 
tornam vencedores por terem permanente neles a Palavra de 
Deus. Ao falarem ousadamente a Palavra com as suas bocas 
na sua autoridade e domínio dados por Deus eles vencem o 
maligno. 

Efésios 6:17 Tomai também o capacete da salvação, e a espada do 
Espírito, que é a palavra de Deus. 

A Espada do Espírito é a Palavra de Deus. 

Apocalipse 19:13-16 Estava vestido com um manto salpicado de 
Sangue, e o nome pelo se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os 
exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho 
fino, branco e puro. 

Da sua boca saía uma espada Afiada, para ferir com ela as nações. Ele 
as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho 
do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.  

No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: REIS DOS REIS E 
SENHOR DOS SENHORES. 
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Fala a Palavra 

Jesus disse que o maior exemplo de fé era a dum homem 
que compreendia a autoridade e sabia como exercê-la 
falando a palavra. 

Mateus 8:8-10 Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de 
receber-te sobe o meu teto, mas diz somente uma palavra e o meu 
criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho 
soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e 
ele vem. Digo ao meu criado: faz isto, e ele o faz.  

Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade 
vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 

A Palavra Deve Ser Confirmada 

A Palavra de Deus será confirmada com sinais e maravilhas. 

Marcos 16:19-20 Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no 
Céu, e assentou-se à destra de Deus. 

Então os discípulos partiram, e pregaram por toda a parte, cooperando 
com eles o Senhor, e confirmando a sua palavra por meio dos sinais, 
que a acompanhavam. 

Jesus é a Palavra 

O próprio nome de Jesus é a Palavra de Deus. 

Apocalipse 19:13 Estava vestido com um manto salpicado de Sangue, 
e o nome pelo se chama é o Verbo de Deus. 

João 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. 

A Palavra Não Voltará Para Traz Vazia 

Deus falou do poder da Sua Palavra por Isaías. 

Isaías 55:11 Assim será a palavra que sair da minha boca: ela não 
voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo 
para que a enviei.  

Deus falou do poder curador da Sua Palavra por David. 

Salmos 107:20 Enviou a sua palavra , e os sarou; livrou-os da 
destruição. 

A Palavra que falamos com autoridade é eficaz para realizar 
coisas que agradam a Deus. A Palavra de Deus nos diz que 
prosperará! 

As Palavras Criam 

As palavras tem o poder de criar. 

Hebreus 11:3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela 
palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. 
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As Palavras Tem Autoridade 

Jesus falou a Palavra com autoridade. 

Lucas 4:36 Veio espanto sobre todos, e diziam entre si: que palavra é 
esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder. 

Palavra Dentro ~ Palavra Fora! 

É bom conhecermos a Palavra, mas até relacionarmos as 
nossas situações com a Palavra de Deus falada pelas nossas 
bocas, nunca teremos a vitória! 

Jesus falou a Palavra com autoridade e poder. 

O tipo de fé de Deus: 

� Crê na Palavra, 

�     Fala a Palavra, 

� Vê a Palavra realizar milagres. 

A chave da Palavra de Deus não pode falhar se 
continuarmos a falar com autoridade e domínio. 

De modo a podermos operar em domínio na terra tal como 
fomos criados, Jesus nos deu, a Sua Igreja, as chaves da 
autoridade para uma guerra espiritual vitoriosa. Ao 
descobrirmos estas chaves e como usá-las eficazmente, 
encontrar-nos-emos a viver em vitória sobre as lutas da vida. 
Encontrar-nos-emos a ser o que Jesus já declarou que 
somos: 

Somos mais do que vencedores, 
Somos vencedores em Seu Nome. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Explique porque o sangue de Jesus é tão eficaz a vencer os ataque do diabo e dos espíritos malignos. 
 
 
2. Dê um exemplo de como falar a Palavra de Deus lhe deu vitória na sua própria vida. 
 
 
3. Que Escrituras irá memorizar para usar como armas nas suas batalhas espirituais? 
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Lição Onze 

O Nome de Jesus 
O NOME DE JESUS — UMA CHAVE PODEROSA PARA A VITÓRIA 

Quando usamos o Nome de Jesus estamos a falar com a 
autoridade de Jesus. Quando falamos nesse Nome, tem o 
mesmo efeito como se Jesus estivesse ali de pé falando á 
situação. Ele deu-nos o direito de usarmos o Seu Nome. 

Os Sinais Seguem a Fé no Nome 

Os sinais devem seguir os que crêem no Nome de Jesus. 

Marcos 16:15-18 E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho a toda a criatura. Quem crer e for baptizado será salvo, mas 
quem não crer será condenado. 

E estes sinais hão de seguir os que crerem: em meu nome expulsarão 
demónios, falaram novas línguas; pegarão em serpentes; e quando 
beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as 
mãos sobre enfermos, e os curarão. 

Não existe pontuação no grego, a língua na qual foi escrito 
originalmente o Novo Testamento. A pontuação existente 
nas nossas Bíblias foi adicionada por tradutores e de acordo 
com os seus próprios julgamentos. 

Marcos 16:17 lemos, 

Estes sinais seguirão aos que crerem... 

Esta passagem podia ser traduzida com mais propriedade da 
seguinte forma, 

Estes sinais seguirão aqueles que crerem no Meu Nome... 

Jesus disse que é importante crermos no Seu Nome. 
Devemos compreender a autoridade que é nossa no Nome 
de Jesus. Devemos libertar ousadamente essa autoridade em 
fé quando usamos o Nome de Jesus. 

Quando falamos ousadamente ou agimos em fé no Nome de 
Jesus, expulsaremos demónios. Imporemos as nossas mãos 
em pessoas doentes, e eles serão curados. 

Um Direito Glorioso 

Antes da obra completa de Jesus na cruz, ninguém ousava 
sequer pronunciar os Nomes de Deus. Eram considerados 
santos demais para serem pronunciados em voz alta. 
Estavam inscritos no Lugar santíssimo, e eram somente 
conhecidos pelo Sumo Sacerdote. 
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Quando Jesus deu aos crentes o direito de usarem o Seu 
Nome, isto era um privilégio extraordinário, e nunca devia 
ser tomado de ânimo leve. 

Liberta a Autoridade de Jesus 

Porque Jesus era o Filho de Deus, 

�  Ele tinha toda a autoridade no céu. 

Porque Jesus era o Filho do Homem, 

�  Ele tinha toda a autoridade na terra. 

Mateus 28:18 Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo 
o poder no céu e na terra. 

Quando usamos o Seu Nome, é libertada uma ilimitada 
autoridade e poder. É como se estivéssemos no Seu lugar e a 
usar a Sua autoridade. 

Poder de Procurador 

Quando Jesus nos deu o direito legal de usar o Seu Nome, 
Ele colocou a Sua mais elevada confiança no nosso 
controlo. Em termos legais, Ele deu-nos o Poder de 
Procurador para usarmos o Seu Nome. 

No nosso sistema judicial o Poder de Procurador é um 
documento legal que dá a uma pessoa direitos e privilégios 
para usar o Nome de outra pessoa. Quando a pessoa a quem 
foram confiados tais poderes, assina um contrato em nome 
da outra pessoa e junta a esse documento uma cópia da 
Declaração da Procuração a esse contrato, tem o mesmo 
efeito de compromisso legal da assinatura do contrato 
assinado pela própria pessoa. 

Ouvindo de Deus 

Quando Jesus estava a ministrar na terra, Ele agia em vez do 
Seu Pai. 

João 5:19 Jesus respondeu-lhes: em verdade, em verdade vos digo que 
o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o 
que vê o pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz 
igualmente. 

Agora quando ministramos na terra, nós temos de agir em 
vez do Filho. Não devemos usar o Nome de Jesus para 
realizar os nossos próprios desejos sem primeiro tirarmos 
tempo para escutar e ouvir de Deus. 

Usando O Nome Em Vão 

Tentar usar o Nome de Jesus para realizar os nossos 
próprios desejos sem primeiro discernirmos a vontade de 
Deus, seria o mesmo que usar o Seu Nome em vão. 

Deuteronómio 5:11 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 
pois o senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. 
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O Nome Sobre Todo o Nome 

O Nome de Jesus é o Nome sobre todo o Nome. 

Filipenses 2:5-11 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que 
houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por 
usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a 
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens . 

E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 
obediente até à morte, e morte de cruz.  

Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é 
sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho 
dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua 
confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para glória de Deus Pai.  

�     Todo o poder dos demónios tem um nome. 

�     Todas as pessoas tem um nome. 

�      Todas as doenças e enfermidades tem um nome. 

�      Todos os esquemas do diabo tem um nome. 

�      Quando o nome de Jesus é falado, os poderes 
demoníacos fogem. 

�      Quando o nome de Jesus é falado, os cancros e todas 
as outras enfermidades tem que se curvar. 

�      Quando o nome de Jesus é falado, os esquemas de 
Satanás são derrotados. 

O Nome de Jesus é o Nome sobre todo o nome. Todo o 
joelho se dobrará em submissão ao Senhorio de Jesus 
quando o Seu Nome é falado em fé. 

Os Demónios Submetem-se ao Nome 

Os demónios conhecem o poder do Nome de Jesus, e 
submeter-se-ão ao Seu Nome. 

Lucas 10:17-19 Voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo 
teu nome, até os demónios se nos submetem.  

Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força 
do inimigo, e nada vos fará dano algum. 

Mateus 28:18 Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo 
o poder no céu e na terra.  

Toda a autoridade foi dada a Jesus. Usando o Nome de Jesus 
temos a mesma autoridade na terra. 

Creia no Nome 

Temos a ordem de crer no Nome de Jesus. 
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1 João 3:23 Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de 
seu filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o 
mandamento que nos ordenou. 

Devemos crer no Nome de Jesus para a vida eterna. 

João 3:18 Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está 
condenado, porque não crê no nome do unigénito Filho de Deus. 

João 20:31 Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que,crendo, tenhais vida em seu nome. 

Podemos ter completa certeza na nossa salvação porque 
cremos no Seu Nome. 

1 João 5:13 Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a 
vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. 

Peça no Seu Nome 

Somos instruídos a pedir no Nome de Jesus. 

João 14:12-14 Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê 
em Mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que 
estas, porque eu vou para o Pai .E farei tudo o que pedirdes em meu 
nome , para que o pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma 
coisa em meu nome, eu o farei. 

Quando Jesus estava a subir para o Pai, Ele instruiu os Seus 
seguidores a usarem o Seu Nome. Ele disse-lhes que tudo o 
que pedissem, Ele o faria, para que o Pai fosse glorificado 
no Filho. 

João 15:16 Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos 
escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 
permaneça; a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai Ele 
vos conceda.  

João 16:23,24 Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em 
verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele 
vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome;pedi,e recebereis, 
para que o vosso gozo seja completo. 

Somos instruídos a pedir no Nome de Jesus. 

Faça Tudo no Nome de Jesus 

Devemos fazer tudo no Nome de Jesus. Que privilégio 
maravilhoso este! 

Colossenses 3:17 E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em 
nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 

Devemos também considerar que tudo o que fizermos deve 
ser compatível com o Nome de Jesus. Fazer isto pode 
revolucionar a nossa maneira de viver. 
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OS APÓSTOLOS USARAM O NOME DE JESUS 

Os apóstolos e os crentes primitivos no Livro de Actos 
usaram ousadamente o Nome de Jesus com resultados 
milagrosos. 

Poder No Seu Nome 

Actos 3:1-10 Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, 
a nona.  

Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual 
todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir 
esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando 
no templo, pediu que lhe dessem uma esmola.  

Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para 
nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa.  

Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em 
nome de Jesus Cristo, o nazareno, levanta-te e anda.  

Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos 
se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar.  

Então entrou com eles no templo andando e saltando, e louvando a 
Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-
no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta 
Formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo o que 
lhe acontecera . 

Fé No Seu Nome 

Pedro explicou que a chave de usar o Nome de Jesus, era 
para libertar a autoridade desse Nome pela fé. 

Actos 3:12 Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, 
porque vos maravilhais disto? Ou, porque olhais tanto para nós, como 
se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este 
homem? 

Actos 3:16 Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e 
conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu 
a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.  

Cura No Seu Nome  

Como resultado desta cura Pedro e João foram presos, 
ficaram na prisão toda a noite, e ameaçados pelos líderes 
religiosos para não falarem mais nesse Nome de Jesus. 

Pedro respondeu ousadamente á sua questão acerca desta 
cura dizendo: 

Actos 4:10 Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, 
que em nome de Jesus Cristo, o nazareno, aquele a quem vós 
crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dente os mortos, em nome 
desse é que este está são diante de vós . 
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Salvação No Seu Nome 

Como resultado de Pedro e João terem usado o Nome de 
Jesus ao ministrarem cura àquele homem coxo, o número 
dos crentes cresceu para cerca de cinco mil. 

Actos 4:4 Muitos, porém, dos que ouviram a palavra , creram, e chegou 
o numero desses a quase cinco mil. 

A nossa preciosa salvação está no poderoso Nome de Jesus. 

Actos 4:12 Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser 
salvos. 

Homens Temem O Seu Nome 

Pedro e João foram ameaçados pelos líderes religiosos para 
não falarem nesse Nome de novo. 

Actos 4:17,18 Mas, para que isto não se divulgue mais entre o povo, 
ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem 
algum.Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, 
nem ensinassem no nome de Jesus.  

Ousadia No Seu Nome 

Nesse momento veio sobre Pedro e João um espírito de 
ousadia. 

Actos 4:29,30 Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede 
aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto 
estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios 
pelo nome do teu santo Filho Jesus.  

Filipe Pregou O Seu Nome 

Actos 8:12 Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do 
Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, baptizavam-se, tanto homens 
como mulheres. 

Presos Por Causa do Nome 

Paulo foi enviado para prender aqueles que eram chamados 
pelo Nome de Jesus. 

Actos 9:14 E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para 
prender a todos os que invocam o teu nome.  

Escolhidos Para Levarem O Seu Nome 

Paulo foi escolhido por Deus para levar o Nome de Jesus ao 
mundo. 

Actos 9:15 Disse-lhe, porém, o Senhor: vai! Este é para mim um vaso 
escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os Filhos 
de Israel.  
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Pregou Ousadamente No Nome 

Actos 9:27 Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e 
contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe Falara, e 
como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus.  

Libertação Através do Nome 

Actos 16:18 E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, 
voltou-se, e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que 
saias dela. E na mesma hora saiu.  

Alta Honra Para O Seu Nome 

Actos 19:17,18 Quando isto se tornou conhecido de todos os que 
habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos 
eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.  

E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e revelando os 
Seus feitos.  

SINAIS E MARAVILHAS NO NOME DE JESUS 

Ao ouvirmos e obedecermos á voz de Deus, devemos 
avançar e pela fé usarmos a extraordinária autoridade do 
Nome de Jesus. Quando o fizermos experimentaremos 
sinais e maravilhas na nossa vida diária e ministério. 

Actos 4:29-31 Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e 
concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, 
enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e 
prodígios pelo nome de teu santo Servo Jesus.E todos foram cheios do 
Espirito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.  

Ao continuarmos a usar a autoridade e poder do Nome de 
Jesus, também faremos estremecer o nosso mundo com a 
presença e poder dum Deus espectacular. 

A chave para uma vida cristã vitoriosa é encontrada no 
poderoso Nome de Jesus. 

Podemos andar com o mesmo poder que é descrito no Livro 
de Actos, ao nos juntarmos aos crentes da Igreja primitiva 
usando o Nome de Jesus. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Dê dois exemplos do Livro de Actos, onde os Apóstolos usaram o Nome de Jesus. 
 
 
2. O que queremos dizer quando afirmamos que usar o Nome de Jesus é como ter o Poder de Procurador? 
 
 
3. Nos desafios que está a enfrentar agora, planeia experimentar a vitória de usar o Nome de Jesus? 
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Lição Doze 

Guerra Espiritual Vitoriosa 
EQUIPADOS PARA A BATALHA 

Poder Divino 

Agora que compreendemos o conflito eterno e sabemos da 
nossa autoridade e armas poderosas, estamos equipados para 
uma poderosa, vitoriosa, e triunfante guerra. 

Paulo escreveu, 

2 Coríntios 10:4 As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim 
poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. 

Muitos tem tentado entrar nesta guerra espiritual sem esta 
revelação. Ainda não compreenderam a autoridade que tem 
por serem quem são em Jesus. 

Para eles, a guerra espiritual tornou-se uma constante e 
intensa luta com um poderoso inimigo. Tornaram-se 
ocupados com o diabo e os seus demónios. Quanto mais a 
sua atenção está centralizada no diabo e nos demónios, 
maiores, mais significativos, e mais poderosos eles parecem. 

Inimigo Derrotado 

O profeta Isaías escreveu sobre o futuro de Satanás. Ele deu-
nos uma figura muito distinta do seu destino. 

Isaías 14:15-17 Mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. 
Os que te virem te contemplaram, considerar-te-ão, e dirão:é este o 
homem que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos? Que 
punha o mundo como um deserto, e assolava as suas cidades? Que a 
seus cativos não deixava voltar para casa? 

As pessoas se espantarão ante este ser chamado Satanás que 
é um desesperado, derrotado e humilhado. Elas olharão com 
surpresa para esse que julgavam ser tão poderoso e grande. 
Vê-lo-ão cobarde e em desgraça. Eles perguntarão, “é este o 
tal...?” “É este o tal de quem as pessoas fizeram tanto caso?” 

Eles se espantarão ante este que foi reduzido a nada. Eles 
olharão para ele com escárnio. Eles o verão em completa 
derrota. 

Quando temos a revelação de quem somos em Jesus, não 
mais nos preocupamos com o diabo. Estamos 
continuamente ocupados com Jesus! 
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O diabo é um ser derrotado. O seu poder foi destruído. Jesus 
fez dele um grande “zero á esquerda”. Ele foi desarmado, 
incapacitado e posto em vergonha pública. 

Reduzido a Nada 

Hebreus 2:14b Ele ( Ele mesmo ) de maneira semelhante participou da 
mesma ( natureza), que pela ( através da ) morte Ele podesse esmagar e 
tornar ineficaz aquele que tinha o poder da morte, que é, o diabo. 
(Versão amplificada) 

Não estamos em desvantagem quando lidamos com o diabo 
e os seus demónios. Foi-nos dado poder sobre toda a força 
do inimigo. 

Ao entrarmos em guerra, devemos partir da posição da 
confiante certeza e fé de que vamos ganhar. Devemos entrar 
em guerra espiritual a partir da posição do conhecimento de 
quem somos em Jesus. Não devemos planear uma luta 
intensa com um poderoso inimigo. Devemos, em vez disso, 
olharmos previamente para a vitória extraordinária e feliz 
enquanto demonstramos o facto de que o diabo já está 
derrotado. 

�     O diabo não é “nenhum papão”. 

�  Jesus é que é “De Temer!” 

�     Podemos fazer todas as coisas através d’Ele! 

Filipenses 4:13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

PASSOS PARA A VITÓRIA 

O poder e a autoridade do crente não é um “brinquedo” para 
realizar os nossos desejos egoístas. Devemos estar em 
completa harmonia com a vontade de Deus. 

Confissão dos Pecados 

Se queremos ser vitoriosos na nossa guerra espiritual, 
devemos arrepender-nos primeiro, confessar os nossos 
pecados a Deus e receber o Seu perdão. O apóstolo João 
disse-nos como fazer isto. 

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.  

Entrega 

Devemos render as nossas vidas, cem por cento, a Jesus 
como Senhor das nossas vidas. 

Romanos 12:1,2 Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis 
com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso 
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entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus. 

Separação do Mundo 

Devemos separar-nos a nós mesmos do envolvimento com 
os cuidados do mundo. 

2 Timóteo 2:4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócio 
desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. 

Deixando de Lado os Nossos Desejos 

Devemos deixar de lado os nossos desejos e ser guiados 
pelo Espírito de Deus. Nós, como Jesus, devemos dizer, “Eu 
só faço o que vejo o meu Pai fazer.” 

João 5:19 Jesus respondeu-lhes: em verdade, em verdade vos digo que 
o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o 
que vê o pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz 
igualmente.  

Deus deu a cada crente certas dimensões de autoridade 
sobre: 

� Os seus casamentos, filhos e famílias 

� O local onde residem — vizinhos, cidades, nações 

� Aonde são enviados para ministrar 

Muitas vezes não somos libertos nos nossos espíritos para 
entrarmos em guerra espiritual sobre uma fortaleza do diabo 
numa área fora daquela para a qual Deus nos deu autoridade. 
Deus quer que os crentes permaneçam nessa área até 
aprenderem a sua autoridade e derrubarem fortalezas. 

Tenha Atitude de Amor 

Como soldados, homens e mulheres de fé no exército de 
Deus, não devemos tornar-nos arrogantes e duros na nossa 
atitude para com os outros. 

Filemon 1:4,5 Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas 
minhas orações. Porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o 
Senhor Jesus e para com todos os santos.  

Devemos ser duros sobre os demónios, mas devemos 
continuar a andar em amor em relação às outras pessoas. 
Nós odiamos o diabo, mas amamos as pessoas. 

Devemos sempre lembrar-nos que a nossa autoridade como 
crentes não é ter domínio sobre outras pessoas, mas ter 
domínio sobre o diabo e os demónios.  

Ao andarmos em amor para com Deus e as outras pessoas, 
não devemos estar a pensar continuamente na guerra contra 
o diabo. 
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Sem Comprometimentos 

Ao entrarmos num relacionamento chegado com Deus — 
sem a mistura doutros compromissos, pecado e mundanismo 
nas nossas vidas — Deus nos avisará das estratégias de 
Satanás para nos derrotar, pela operações do dom espiritual 
de discernir os espíritos. 

Quanto mais perto estamos de Deus, mais apercebidos 
estaremos da presença do diabo, do engano, dos 
compromissos e misturas quando vierem. 

Devemos manter os nossos olhos em Jesus. Se Satanás ou os 
demónios se intrometerem no caminho — lide com eles, 
resista-lhes, expulse-os — derrube os pensamentos e as 
imaginações que não são de Deus. Devemos depois pôr os 
nossos olhos de novo em Jesus louvando-O pela vitória. 

2 Coríntios 2:14 Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em 
Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu 
conhecimento. 

Não Há Especialistas Espirituais 

No reino de Deus, não é o Seu plano que a guerra espiritual 
e a libertação sejam realizados por chamar a casa, ou ir a, 
um especialista ou “expulsador de demónios poderoso”. Em 
vez disso, tal como o apóstolo João escreveu, todo o crente 
deve resistir ao diabo. 

Tiago 4:7 Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de 
vós. 

A ARMADURA DE DEUS 

Deus providenciou para nós uma armadura para travarmos a 
batalha em que estamos envolvidos. O apóstolo Paulo não 
escreveu que devíamos vestir a nossa armadura, ele disse 
que devíamos vestir a armadura de Deus. 

Quando os guerreiros dos tempos medievais vestiam as suas 
armaduras, e os seus escudos e deixavam cair os visores 
sobre as suas faces, pareciam serem poderosos, musculosos 
e perigosos guerreiros para com o inimigo. Apesar das 
falhas nas suas armaduras eles pareciam ser guerreiros 
poderosos. 

Quando vestimos a armadura de Deus, nós parecemo-nos 
como sendo o próprio Deus para o diabo. Então tudo o que 
precisamos fazer para ganhar a batalha é falar como Deus, 
andar como Deus, e agir como Deus! 

O Nosso Poder 

Devemos operar na poderosa força de Deus. Não devemos ir 
para a batalha na nossa própria força. 
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Efésios 6:10,11 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na 
força do seu poder.  

A Nossa Luta 

v.12 Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra 
os principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões 
celestes. 

Paulo lembra-nos que a nossa luta não é contra a carne e o 
sangue, mas contra os principados, potestades e hostes 
espirituais da maldade. A nossa luta não está confinada ao 
mundo natural, mas situa-se no mundo espiritual. 

A Nossa Armadura 
�   O Cinto da Verdade 
�  A Couraça da Justiça 
� O Pés Calçados com o Evangelho 

vs.13-15 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, 
firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a 
couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da 
paz . 

Paulo repetiu a palavra “permanecer” três vezes. Primeiro 
ele disse que quando chegar o dia do diabo, que devemos 
permanecer firmes no nosso terreno. Depois disse, que 
depois de termos feito tudo, devemos permanecer firmes. 
Finalmente, ele disse, permanecei pois firmes tendo vestida 
a couraça da justiça, e os pés calçados com a preparação do 
evangelho da paz. 

A verdade é a Palavra de Deus. Para ela ser uma protecção 
para nós, devemos saber o que ela diz. 

nossa couraça da justiça é a justiça de Deus. Não nos é 
requerido sermos perfeitos, mas é-nos requerido não termos 
pecados conhecidos nas nossas vidas para que esta couraça 
esteja vestida. 

Os nossos pés devem estar calçados com a preparação do 
evangelho da paz. A preparação é a nossa parte e isso faz-se 
estudando a Palavra de Deus. 

Paulo escreveu a Timóteo, 

2 Timóteo 2:15 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 
verdade.  
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�  O Escudo da Fé 
�  O Capacete da salvação 
�   A Espada do Espírito 

Efésios 6:16,17 Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual 
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também 
o capacete da salvação, e a espada do Espirito, que é a palavra de 
Deus.  

Devemos usar o escudo da fé para apagar todos os dardos 
inflamados do diabo. Os dardos inflamados são 
pensamentos, tentações, doenças e outras estratégias que 
Satanás nos lança. Devemos apagar esses dardos inflamados 
através da fé em Deus e da fé na Sua Palavra. 

O capacete da salvação é posto quando recebemos a 
salvação. Esta é uma salvação que não apenas estabelece o 
nosso destino eterno, mas que nos restaura a tudo para o 
qual fomos criados ao sermos criados á imagem de Deus. O 
capacete da salvação permite-nos renovar as nossas mentes 
para a completa revelação da nossa salvação. 

Romanos 12:2a E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente... 

Este renovar da mente vem através da lavagem das nossas 
mentes com a “água” viva da Palavra de Deus quando a 
lemos, estudamos e meditamos nela. 

Efésios 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, 
pela palavra.  

Foi-nos dada uma arma ofensiva, a espada do Espírito que é 
a Palavra de Deus. Paulo diz-nos mais sobre a espada do 
Espírito na Carta aos Hebreus. 

Hebreus 4:12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do 
que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir 
alma e espirito, juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração.  

A Palavra de Deus é o nosso cinto da verdade, a cobertura 
para os nossos pés e a nossa espada! Pode haver alguma 
dúvida quanto á importância de estudar a Palavra de Deus  

Oração Vitoriosa 

Depois de termos fé e estarmos vestidos com a armadura de 
Deus, devemos orar em Espírito em todas as ocasiões. 

Efésios 6:18 E orai em todo o tempo com toda a oração e suplica no 
Espirito. Vigiai nisto com toda a perseverança e suplica por todos os 
santos.  

Ao continuarmos a orar em fé por todos os santos, usando a 
nossa autoridade restaurada, veremos as fortalezas de 
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Satanás cair. Tornar-nos-emos valentes na batalha e 
desenraizaremos as forças de Satanás. 

Hebreus 11:33,34 Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a 
justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do 
fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos 
estrangeiros. 

EQUIPADOS PARA A OBRA DO MINISTÉRIO 

Jesus disse para irmos a todo o mundo e pregarmos as boas 
novas.  

Marcos 16:15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho 
a toda criatura. 

Isaías falou dos que anunciam as boas novas. 

Isaías 52:7 Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia 
boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir 
a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina! 

Paulo diz-nos que somos mais do que vencedores, que nada 
nos pode separar do amor de Deus. 

Romanos 8:37-39 Mas em todas estas coisas somos mais do que 
vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que, nem a 
morte, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma 
outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo 
Jesus nosso Senhor.  

Jesus disse-nos que desde os tempos de João Baptista até 
agora, o reino de Deus avança pela força. 

Mateus 11:12 Desde os dias de João Baptista até agora, faz-se 
violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele.  

Paulo diz-nos que a força é a fé! 

Hebreus 11:33 Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, 
alcançaram promessas, fecharam a boca de leões.   
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Em Conclusão 

A obra de Jesus está completa! 
Ele venceu Satanás 

e tomou de volta tudo 
o que Satanás roubou de Adão e Eva. 

Ele restaurou a autoridade nesta terra  
e remiu a humanidade,  

aqueles que são 
a Sua Igreja — O Seu poderoso exército! 

Agora é connosco! 

Somos nós que devemos levar a mensagem 
desta grande salvação ao mundo. 

Devemos esforçadamente fazer avançar 
o reino de Deus. 

Devemos fazer dos inimigos de Jesus 
o estrado dos Seus pés. 

Devemos andar em autoridade 
nesta terra, 

hoje! 
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Versículos Para Memorizar 

Efésios 6:1  Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados,contra potestades, contra os 
poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões Celestes.  

I-Pedro 5:8-9  Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa 
tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão-se cumprindo entre os vossos irmãos 
no mundo.  

João10:10  O ladrão só vem para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. 

Génesis1:26  Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine 
ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a 
terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra.  

Génesis 3:15  E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente; este te ferirá a cabeça, e tu 
lhe ferirás o calcanhar .  

Hebreus 2:14  Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente 
participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o Diabo; 

I-João 3:8  Quem comete pecado é do diabo., porque o diabo peca desde o principio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: 
para destruir as obras do diabo. 

Colossenses 2:15  E, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz.  

Apocalipse1:18  Eu sou o que vivo; fui morto, mas estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do inferno.  

Efésios 1:22-23  E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés , e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que é 
o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos.  

Colossenses 1:13  E que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a 
redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.  

Romanos 16:20  E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja 
convosco. Amém. 

Lucas 10:19  Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 

Mateus 16:18-19  E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei aminha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus; tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e 
tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. 

Apocalipse 
12:11  

Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela Palavra do seu testemunho; não amaram as 
suas vidas até à morte.  

I-João 2:13,14  Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos 
escrevo, porque vencestes o maligno eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu 
vos escrevi, Pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. eu vos escrevi, jovens, 
porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.  

Filipenses 2:9,10  Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que 
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.  

 



 

 

 


