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LIÇÃO 1
A VERDADEIRA BATALHA ESPIRITUAL
PARTE 1
Efésios 6*10-24
Introdução:
– Paulo estava preso, e esta carta serviu para mostrar ao povo como que
mesmo preso tudo isso fazia parte do plano de Deus.
– Esta parte da carta aos Efésios vai mostrar que para viver as coisas de
Deus enfrentaríamos oposições, inimigos espirituais.
Dois extremos:
– Há pessoas que acreditam no diabo, mas vivem como se ele não existisse
– Há pessoas que vivem em prol do diabo.
Se Deus acabasse com ele (o diabo) agora, essas pessoas não saberiam o
que fazer. Como a teologia da prosperidade, que se acabar a pessoa se
desvia porque seu ministério é focado em dinheiro, outros o ministério é
focado em exortar, outros no diabo e assim vai.
– O correto é o que está entre tudo isso.
– É reconhecer que o diabo existe.
– Que ele cria armadilhas para nos destruir.
– Que ele é estratégico.
– Que ele já foi vencido a muito tempo e ele mesmo sabe disso.
Efésios 6J11
– Sede fortalecidos na força do seu poder (de Jesus).
– Em Ef 1*21 diz que Jesus tem todo poder, e seu poder está acima de tudo e
todas as criaturas.
– Só em Jesus podemos vencer alguma coisa (Rm 8*37-39).
– Jesus está sobre todas as criaturas. Anjos, demônios ou homens (1 Pedro
3*21-22).
– O diabo não é um ser independente, ele não é Deus, e ele está debaixo da
autoridade de Jesus(Marcos 5*12-13).
– O Diabo é o tentador (sugestões):
– Mateus 4*3
– 1 Tes. 3*5
– Gênesis 3*1
– Não existe uma tentação insuportável (1 Coríntios 10*13).

– Nenhum mal chega até nós sem que o Senhor permita. Deus impôs limites
ao diabo (Jó 2*6).
– Em Jesus estaremos sempre seguros, mas isso não significa que o diabo te
esqueceu e que nada fará contra sua vida.
Efésios 6J11 (Armadura)
– A comparação da armadura é usada para revelar a nossa defesa na batalha
espiritual.
– Se Paulo fala sobre a necessidade de uma armadura, então estamos em
combate, em guerra.
– Paulo não fala sobre a duração dessa guerra, mas outros falam:
– João fala em Apocalipse 12*10.
– Pedro fala em 1 Pedro 5*8-9.
– A batalha espiritual que existe é contra o diabo, que se aproveita de nossas
fraquezas (carne) para que façamos sua vontade e não a do Espírito
(Gálatas 5*17).
– Quando Paulo escreveu esta carta, a história diz que ele estava preso em
Roma.
– Filipenses 1*12-13
– Paulo provavelmente estava observando os itens do guarda e fazendo
uma analogia às coisas de Deus.
– Cartas da prisão (Efésios, Filipenses, Filemon e Colossenses)
– A vida cristã é uma guerra e o cristão é um soldado (2 Tim 2*4).
– Senhor dos exércitos:
– As guerras no antigo testamento podem até servir de exemplo, já que o
nosso Deus é o Senhor dos Exércitos.
– Lucas 2*13.
– Romanos 9*29.
– Zacarias 1*3.
– A armadura serve para resistir e contra atacar (Efésios 6*13, 1 Pedro 5*9).
Efésios 6J11 (Ciladas)
– O termo “diabo” significa “acusador”. Então as suas estratégias são usadas
para nos acusar diante de Deus.
– “Ciladas” é a palavra grega para “método, agir com habilidade” (strong.
3180).
– O inimigo possui algo sistemático, metódico contra nós para nos
destruir.
– Ele prepara, ele arma, ele planeja, ele estrutura tudo e no fim nos
destrói.
– Armadilha dele contra Israel (Apocalipse 2*14, Número 31*15-16)
– O que satanás faz é parecido com a caça. Por isso ele fica em nossa volta
como um leão:
– Ele observa
– Ele planeja

–
–
–
–

Ele cria métodos
Cria estratégias
Prepara armadilhas
Ele é ardiloso (esperto)

– O que Paulo cita é diferente do que o movimento de batalha espiritual
ensina:
– Conhecer os demônios
– Saber seu nome
– Saber sua origem
– Achar sua localização
– Localizar seu trono
– Amarrar
– Destronar
– Expulsar de uma região
– Etc
–
–
–
–

Nós não vamos atrás dele, o diabo é que vem contra nós.
A batalha espiritual real é de resistência.
Nossa missão é ir atrás da verdade, das almas e de Cristo, esse é o foco.
O diabo sabe que já foi derrotado (Hebreus 2*14)
– Porém, ele vai fazer o estrago que puder até chegar o dia de ser
lançado no inferno (Ap 12*12).
– Paulo cita “ficar firme contra”. É ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele é
contra nós.
– Há diversas formas do diabo armar ciladas:
– Nos aproximando de algo que a carne deseja (ofertas do mundo).
– Usando outras pessoas.
– Influenciando ou sugerindo.
Efésios 6J12 (Luta contra coisas espirituais)
– Nossa luta não é contra alguém, uma pessoa de carne e osso.
– No v.12 Paulo deixa bem claro, o inimigo que temos que enfrentar não é
de carne e osso, mas é espiritual.
– Sendo ele espiritual só podemos vencer com coisas espirituais, em
Cristo.
– Não existe método, estratégia, sistema para vencer se não for os
elementos dessa armadura que Paulo cita.
– Se a luta fosse contra seres humanos, seria mais fácil, bastava usar armas,
força nacional, força policial etc.
– Ex: O Todd Bentley que o Peter Wagner profetizou sobre a vida dele
usa socos e chutes para libertar. Diz ele ser guiado assim pelo Espírito
Santo.
https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-orientado-espirito-santocurar-chutes-socos-40906.html
– Regiões celestes:

– É o mundo invisível, espiritual, que nos cerca.
– Os seres como anjos e demônios e o Deus que servimos andam por
essas regiões invisíveis.
– O novo corpo de Jesus não precisou de porta aberta. (João 20*19).
– Para agir sob influência do diabo basta a pessoa não ter Jesus em sua vida:
– Ele vai guiar pro abismo as poucos, sem a pessoa perceber (Efésios
2*1-7).
– Nós já estávamos mortos, apenas ressuscitamos (Efésios 2*5-6).
– Lutero disse que o homem é um burro, montado ou por Deus ou pelo diabo.
– Assim como o Senhor nos inspira, o diabo também inspira homens e
mulher.
Efésios 6J13 (Dia mau)
– Tomar a armadura significa “se prepare corretamente” para a batalha, para
a defesa.
– Todos os dias são maus (Efésios 5*16).
– Remir o tempo também significa “reparar o tempo”:
– Paulo citou anteriormente diversas vezes em que perdíamos tempo
com o pecado, agora ele diz para usarmos o nosso tempo para Deus.
– Não sabemos quando o inimigo nos atacará e como nos atacará, e em que
quantidade nos atacará.
– Alguns dias parecem se encaixar neste dia “mau”:
– Dias angustiosos
– Depressivos
– Tristes
– Tentadores.
– … e se nesses dias não houver armadura espiritual, nós perdemos a
batalha.
– O dia mau é diferente por pessoa.
– O alvo de Deus é nós tornar inabaláveis e firmes (Efésios 6*13, Salmos
125*1).
– Comece o dia e termine o dia com Deus, não viva os dias sem estar
preparado como se nada estivesse acontecendo:
– Não seja descuidado.
– Não podemos contra esses poderes.
– Somos dependentes de Jesus (João 15*5).
– O alvo do diabo não é tirar seu dinheiro, sua prosperidade, seu emprego.
– Quem disse que daria todos os reinos do mundo? Ele pode te fazer rico
e feliz da vida, desde que ele te encaminhe no erro (importante)
(Mateus 4*8-10)
– Ainda que um anjo te anuncie algum outro evangelho, não acredite. Anjo da
igreja. (Gálatas 1*8)
– Sem a armadura estamos à mercê da tentação.
– Muitos homens falharam (Moisés, Abraão, Elias, Davi), mas o que é comum
a todos é que eles se levantaram, porque reconheceram seu erro e se

–
levantaram melhor do que quando caíram e ficaram muito mais fortes.
– Tome de novo a armadura. Oração, estudo da palavra, jejum, monte
etc.
– Lembram do ensino que ministrei sobre Jó? O diabo foi até ele. O terreno é
dele.
– É ele quem ataca (Lucas 4*6).
– Quem busca alguém para tragar é o diabo (1 Pedro 5*8).
– Estamos vivendo algo entre o dia D e o dia V.
– A batalha é vencida no dia D.
– O decreto da vitória é o dia V.
– Entre estes dois dias o inimigo fica desesperado tentando destruir o
que pode.
Efésios 6J14 (Estratégia de Satanás - A mente)
– O princípio do evangelho começa na mente (Rm 12*1-2).
– Precisamos estar seguro em nossa mente (Rm 14*5).
– Os gentios andam em vaidade de sua mente (Efésios 4*17). Na NTLH fala
de pensamentos.
– Alguns cauterizaram a sua mente (1 Tm 4*2). Todo o capítulo se destina a
falsos ensinos.
– A arma do diabo é contra a verdade.
– Ele quer corromper a verdade.
– Ele quer tirar a palavra da igreja e não os crentes.
– A luta do diabo é para ter a sua mente.
– Qual a pergunta que o Facebook te faz (No que você está pensando,
Paulo)?
– A Bíblia nos adverte muito mais contra falsos profetas do que contra
demônios.
– O erro religioso é a maior estratégia. Ele quer corromper a mente do cristão
e põe dúvidas (Gn 3*1-6).
– A armadura é o próprio Jesus com seu poder conquistado na cruz (Efésios
6*10, Mateus 28*18).
– Como a armadura é vestida? Como tomar a armadura de Deus?
– A armadura é vestida diariamente através da oração no Espírito,
perseverando (Efésios 6*18).
– Paulo diz que temos nos considerar aquilo que já somos em Jesus (Rm
6*11).
– Isso é fé, é ser aquilo que você não vê que é.
Pergunta:
– Com quem Jesus falava em Mateus 16*22-23? E por que?
– Saia da minha frente, Satanás! Você é como uma pedra de tropeço no
meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como
um ser humano pensa e não como Deus pensa (pedra fundamental no
v. 18 e pedra de tropeço no v. 23).

A VERDADEIRA BATALHA ESPIRITUAL
PARTE FINAL - A ARMADURA DE DEUS:
Cingir os lombos com a verdade - Um cinto
– Ler a palavra
– Meditar nela
– Evangelho (Rm 1*16)
– João 8*32
Couraça da justiça - Cobre o peito e firmado no cinto - Proteção para
órgãos vitais
– Romanos 8*33
– Se considerar justificado, já que nós fomos justificados por Deus através
de Cristo (Rm 5*1).
– É verdade que somos pecadores, mas Deus nos aceitou não com base em
nossos méritos, mas com base na justiça de Cristo (Rm 9*30).
– O diabo sempre vai nos tentar ser culpado de todo o passado ruim.
Fazendo vir a depressão, a culpa, o desânimo.
– Lembre-se que todo o mérito é de Cristo, esta é nossa coração.
Calçar os pés - Semi-bota ou sandálias do soldado - Protegendo os pés de
armadilhas pontiagudas
– O evangelho da paz ou a paz produzida pela paz.
– Romanos 5*1
– Deus não é mais seu inimigo. Já basta o diabo nesta batalha. O evangelho
desta paz com Deus faz ele ir para a batalha como seu aliado.
Escudo da fé - Dardos inflamados
– O escuro romano quadrado que não deixa nada passar, mas faz você
avançar.
– A flecha incendiária bate no escudo, e apaga.
– Seta com material inflamado para incendiar e fazer um estrago maior ao
atingir.
– A fé precisa ser executada do jeito certo. Não é o fato de ter fé que nos
salvará, mas em quem temos fé. A nossa fé é em Jesus (Rm 10*9-11).
Capacete da salvação
– Certeza da salvação.
– Sem a verdadeira palavra, ocorre deficiências vitais:
– Não há conhecimento de Jesus.
– Não há arrependimento.
– Não há consciência do pecado.
– A confusão na mente é a arma do diabo aqui, mas a palavra protege e salva
o homem.
– A cabeça é uma parte vital e não pode ser ferida. Se remover a palavra,

–
removeu a parte vital.
Espada do Espírito que é a Palavra de Deus
– A tentação do deserto é o resumo de muitas coisas que falamos:
– O diabo se chegou a Jesus (Mateus 4*3).
– Jesus venceu com a Palavra (está escrito (Mateus 4*4)).
– Se você sofre alguma tentação ou assédio, diga “está escrito”. Seja no
trabalho, faculdade, em casa etc.
– O problema é que muitos não sabem aonde está escrito e nem o que
está escrito, então ele cai, porque não tem argumentos contra o
tentador.
Conclusão:
– Ore sem cessar para se revestir desta armadura (Efésios 6*18).
– Em todo o tempo (todo dia).
– Súplica (insistência, perseverança).
– No Espírito (o dia falando com Deus, em comunhão com Ele).
– Invista tempo de oração o tempo todo (não tem uma regra de melhor
horário, melhor lugar, apenas ore, seja no monte ou no seu quarto, mas
ore).
– Pelos santos (separados - orar por outros também que estão na
batalha junto contigo, não deixe os feridos na batalha para trás).
– … e também por mim (não para ser liberto da prisão) para ser ousado
em falar para os outros (pregar com autoridade) (Efésios 6*19).
– Existe uma batalha espiritual a nossa volta.
– A batalha consiste da posse de nossa mente, por isso encha sua mente
da palavra (Salmos 1*2, Salmos 119*97).

