CONTRA QUEM ESTAMOS LUTANDO?
Textos: 2 Co 10.4,5 “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim
poderosas em Deus, para destruição das fortalezas; Destruindo os conselhos, e toda a altivez que
se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de
Cristo”

Não Deis Lugar ao Diabo, Ef 4:27
Introd.: A Palavra de Deus nos fala que estamos em guerra e que essa guerra não é contra a
carne, mas sim contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes – Efésios 6:12.
Nestes dias que precedem a vinda de Jesus, mais que em qualquer época, existem espírito
satânicos que são enviados a nós para nos oporem em nossa caminhada cristã. Vejamos alguns deles:
1) Espírito Enganador – Atos 8:9-11 “Ora, estava ali certo homem chamado Simão,
que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samária, e dizendo
ser ele uma grande personagem;10 ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo:
Este é o Poder de Deus que se chama Grande.11 Eles o atendiam porque já desde muito tempo os
vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas”.

Nesse texto vemos que existe um tipo de espírito que age com a ilusão, um espírito de engano
que agia na pessoa de Simão. E este homem fazia muitos milagres e insinuava-se ser uma grande
pessoa.
Este espírito age em nosso dias, dentro das igrejas, levando homens e mulheres de Deus a
pensarem ser grandes personagens, grandes vasos, grandes bênçãos, quando a Bíblia nos ensina que
devemos ser servos; se quisermos ser os primeiros, devemos ser os últimos. Este espírito age juntamente com o espírito de soberba. Não somos nada. Quem nos usa é o Espírito Santo de Deus e Ele é
tudo. Todas as nossas ações na Obra do Senhor são para a Glória de Deus.
E hoje, muitos crentes têm sido iludidos, enganados por pessoas que se dizem profetas, que
falam “revelações”, “mistérios”, quando estão possessas de espíritos enganadores. São pessoas que,
após entregarem uma revelação ou serem bem sucedidas em suas pregações, dizem “Eu profetizei”,
“Eu arrebentei na pregação”, “Se eu não tivesse profetizado fulano teria se dado mal.”
(2 Co 10.5)Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus

Forças que opõem à pregação do Evangelho
2) Espírito Opositor – Atos 13:8-11 “Mas resistia-lhes Elimas, o encantador (porque
assim se interpreta o seu nome), procurando desviar a fé do procônsul. 9 Todavia Saulo, também
chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, 10 disse: ó filho do diabo, cheio de
todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos
retos do Senhor?11 Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum
tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas e, andando à roda, procurava quem o
guiasse pela mão.”. Este espírito se opõe, principalmente, durante a pregação da Palavra de Deus a

alguém e sua principal função é desviar os crentes dos caminhos de Deus e alterar a Palavra de Deus.
Neste caso, este espírito tenta “afastar da fé o procônsul” (v.8). É incansável na sua tentativa de “perverter os retos caminhos do Senhor” (v.10). Suas armas são o engano e a malícia e é inimigo da justiça.
3) Espírito Adivinhador – Atos 16:16 “Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de
oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando,
dava grande lucro a seus senhores”

Este espírito age “mascarado”. Ele advinha coisas a respeito de nossas vidas, revelando isso
como se fosse o Espírito Santo. Mas a diferença é que age por interesse (“dava grandes lucros ao seus
senhores”) e causa indignação aos servos de Deus, pois atrapalha o andamento da Obra.
Existem pessoas assim que, em todo culto querem Ter “revelações” e advinham certas coisas
dos irmãos. Não somos contra revelações de Deus, mas aquilo que é do Senhor é dado e revelado
com decência e ordem, traz consolo e edificação e nunca confusão. Repare que, conforme diz o texto,
isto era repetitivo (At 16.18) “E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse
ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu”. O nosso
Deus é Deus criativo, que não costuma ficar repetindo as mesmas coisas. A isso, diz a Bíblia, nos cabe

questionar e provar os espíritos e conferir se o que está sendo dito está de acordo com a Bíblia.
Repare que essa jovem clamava dizendo que Paulo e Silas eram enviados de Deus, mas
estava possessa de um espírito maligno.
4) Espírito Atormentador – I Samuel 16:14-15 “Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de
Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor.15 Então os criados de Saul lhe
disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta”

Esse é um caso de opressão maligna e não de possessão demoníaca, e ocorre quando um
crente se afasta dos propósitos divinos para sua vida. Se esta opressão não for tratada pelo Senhor
tornar-se-á a porta para uma futura possessão.
Pela constante desobediência de Saul, o Espírito do Senhor se afastou de Saul e, quando isso
acontece, o caminho fica livre para que os espíritos demoníacos possam agir. Eles agem em nossa
mente, nos atormentando com pensamentos do tipo: “Ninguém na Igreja gosta de você”, “Deus te
abandonou”, “O pastor não fala com você” e etc. Isto leva a pessoa a um estado depressivo e traz
sérias consequências para a vida da Igreja.
5) O Espírito da Noite ou Terror Noturno – Salmos 91:5a “Não temerás espanto
noturno...”

Este espírito, que é uma potestade, tem a missão de atrapalhar o sono dos servos de Deus,
imprimindo uma opressão tal que leva a pessoa a ter insônia e pesadelos constantes. Quando pedimos
ao Senhor que tome o nosso sono, a Bíblia nos afirma que logo pegamos no sono e que o Senhor nos
faz repousar seguros: “Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em
segurança” (Sl 4:8).
Infelizmente, nós vemos hoje muitas pessoas em nossas Igrejas que só conseguem dormir a
base de calmantes, anti-depressivos e tranqüilizantes. Mas devemos ter a certeza de que não há calmante melhor que o Espírito Santo, o bálsamo de Gileade.
6) Espírito da Seta do Dia – Salmos 91:5b “Nem seta que voe de dia”
Este espírito tem por intuito “flechar” os crentes que estão em consagração ao Senhor. Quem
já não levou uma “seta” do diabo? De repente uma dor de cabeça forte, um tombo, uma palavra ríspida
dita contra nós. São setas lançadas pelo diabo com a intenção de atacar e destruir os crentes consagrados. “...tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno” (Ef 6.16).
FORMAS DE NOS LIVRARMOS DESSES ESPÍRITOS MALIGNOS
1) Não devemos ser cúmplices das obras das atrevas – “e não vos associeis às obras
infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as” (Ef 5:11).
2) Não devemos fazer nada para a divisão do corpo – “nada façais por contenda ou por
vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo” (Fp 2:3).
3) Devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo: “Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo” (2 Co 10.5); “ Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.” (Fp 4:8)
4) Devemos andar em Cristo “ Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor,
assim também nele andai” (Cl 2:6) e nos abstermos de toda forma de mal: “ Abstende-vos de toda
espécie de mal” ( 1 Ts 5:22)
5) Devemos resistir ao diabo: “Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao Diabo, e ele fugirá
de vós” (Tg 4:7).

Conclusão: Na medida em que cada oposição é posta em sujeição a Cristo, nós mesmos
nos vamos tornando obedientes ao Senhor, porquanto são os nossos “pensamentos”que governam as
nossas ações. Se os nossos pensamentos forem controlados por Jesus, assim também sê-lo-ão os
nossos atos.

ORAÇÃO EFICAZ
Texto: Ed 8.23 “Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus; e ele atendeu às nossas orações”.
Introd.: A oração é o meio de comunicação do homem com Deus. Orar é poder dirigir-se ao

Deus criador e sustentador do universo. É uma arma poderosa que pode mudar o curso da
história de um homem, uma família e até mesmo de uma nação.
Vejamos alguns elementos que devem acompanhar uma oração eficaz.
UMA ORAÇÃO EFICAZ DEVE SER ACOMPANHADA DE:

1. Súplicas (2 Sm 12.16) “Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum e,
recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra”. (Ne 1.4 4) “Tendo eu ouvido estas
palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias; e continuei a jejuar e orar perante o Deus
do céu”
2. Confissão de pecados (1 Sm 7.6) “Congregaram-se, pois, em Mizpá, tiraram água e a
derramaram perante o Senhor; jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor.
E Samuel julgava os filhos de Israel em Mizpá” (Dn 9.3,8) “Eu, pois, dirigi o meu rosto ao
Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza”. “Ó Senhor, a
nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, e a nossos pais, porque
temos pecado contra ti”.
3. De humilhação (Dt 9.18) “Prostrei-me perante o Senhor, como antes, quarenta dias e
quarenta noites; não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis
cometido, fazendo o que era mau aos olhos do Senhor, para o provocar a ira.” (Ne 9.1) “Ora,
no dia vinte e quatro desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e
com terra sobre as cabeças.”
4. De conversão (Jl 2.12,13) “Todavia ainda agora diz o Senhor: Convertei-vos a mim de
todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. 13 E rasgai o vosso coração,
e não as vossas vestes; e convertei-vos ao Senhor vosso Deus; porque ele é misericordioso e
compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal.”
Introd.: Quando oramos de acordo com o que a Bíblia nos ensina, podemos tomar posse desta
promessa de Jesus: “Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis,
e tê-lo-eis” (Mc 11.24). Vamos orar?

