LIBERTAÇÃO 2011
DIA 4
POSICIONAMENTO EM CRISTO
“O qual nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor”
(Col 1:13,14)
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”
(Rm 12:2)
A ESTRATÉGIA DE SATANÁS
O objetivo perpétuo do diabo é infiltrar os pensamentos dele nos teus e promover mentiras
por cima da verdade de Deus. Ele sabe que se puder controlar teus pensamentos, controlará
tua vida.
“E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana
todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele”. (Ap. 8:44)
“Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o
princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira.” (Jo 8:44)
Engano:
A palavra “engano” aparece 150 vezes na Bíblia.
O significado dessa palavra é “uma falsa impressão”.
“Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha
feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim.
Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.” (Gn 3:1,4)
Como Satanás nos engana: semeia na mente
- IMAGINAÇÕES
- PENSAMENTOS
- DISTRAÇÕES MENTAIS

A arma de Satanás -> a mentira
Minha arma -> a verdade
“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade.” (Jo 17:15,17)
O alvo de Satanás: “LEVAR-NOS A REBELIÃO CONTRA DEUS”
Através do engano para que seu propósito se cumpra.
PROPÓSITO: DESONRAR A DEUS
1

JESUS VEIO IMPLANTAR SEU REINO!
NO NOVO TESTAMENTO COMEÇA UM ABERTO ENFRENTAMENTO NO REINO
SOBRENATURAL
“E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto por quarenta dias, tentado por
Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam” (Mc 1:12,13,)
"E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se
achavam enfermos, e os endemoninhados”. (Mc 1:39)
Esses seres malignos se encontram em quatro categorias:
1. Lugares celestiais.
“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra
as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais”. (Ef. 6:12)
Eles afligem os seres humanos e podem morar nos seus corpos:
“Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e
adornada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam
ali; e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a
esta geração má” (Mt 12:43-45)
2. Os anjos rebeldes que estão atados no abismo.
Estes serão soltos em algum momento e produzirão grandes estragos.
“E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e
com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; e
foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não
fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos
homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem,
mas que por cinco meses os atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do
escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão;
e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de
cavalos aparelhados para a guerra; e sobre as suas cabeças havia umas como coroas
semelhantes ao ouro; e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como
cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de
ferro; e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao
combate. E tinham caudas semelhantes as dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas; e o seu
poder era para danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em
hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apoliom. (Ap 9:2-12)
3. Outro grupo de anjos caídos que eram tão maus que não lhes foi permitido
estar nos lugares celestiais, nem no abismo, mas sim no “Tártaros”, que no
grego significa “abismo de escuridão”.
Estes espíritos nunca serão libertados, ficarão retidos na escuridão até o dia do juízo.
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“Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os
entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo;” (2 Pe 2:4) ;
“E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia” (Jd 6)
4. Anjos maus que estão atados no interior da terra, quando forem soltos,
dirigirão um exército demoníaco de destruição contra a humanidade.
“A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos, que estão presos junto
ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e
dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos
cavaleiros era de duzentos milhões; e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão; e os
que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos
cavalos eram como cabeças de leões; e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três
foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre, que saíam das
suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas
caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam” (Ap 9:13-21).
O mal nasceu nos lugares celestiais e é contra esses seres que se dirige nossa guerra. Não
é contra o irmão do lado, não é contra “carne e sangue”.
Da mesma forma que nos céus enganou aos anjos, fez com nossos primeiros pais: Adão e Eva.
Essa mesma tática que usou com os anjos; usou com Eva e usa diariamente contra nós:
ENGANAR!
ENGANOU NOSSOS PRIMEIROS PAIS
Satanás enganou a Eva: “Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o
SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a
árvore do jardim; Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis” (Gen 3:1,4)
Eva cedeu a imaginação contaminada:
V.6 – ela olhou “com outros olhos ” e a independência tomou conta da raça
ENGANOU A DAVI
1 Cr 21: 1-6;8 “Então satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a enumerar a Israel. E
disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dã; e trazeime a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O SENHOR acrescente ao seu povo
cem vezes tanto como é; porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por
que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém a
palavra do rei prevaleceu contra Joabe; por isso saiu Joabe, e passou por todo o Israel; então
voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo; e era todo o Israel um
milhão e cem mil homens, dos que arrancavam da espada; e de Judá quatrocentos e setenta mil
homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles,
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porque a palavra do rei foi abominável a Joabe...Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em
fazer este negócio; porém agora sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi mui
loucamente”
O alvo de Satanás: atingir os líderes
PORQUE: São as pessoas que controlam o destino de nações, famílias
 políticos e econômicos (Hitler, Stalin e outros tiranos que tiveram condutas dominadas
pelo devorador)
 familiares
Engano através do Orgulho
SATANÁS ATRAVÉS DO ORGULHO SE CONVERTEU EM DIABO:
“Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante
(Is. 14:13-14)

ao

Altíssimo.”

Ele vai nos enganar através do orgulho: esse é seu caráter.
Há um processo de compensação das feridas que podemos ter. A famosa dor de um “orgulho
ferido” que provoca em nós uma postura arrogante tentando compensar a ferida.
“A soberba precede a ruina” Pv 16:18
A pessoa se torna crítica e sem misericórdia, pavio curto. Desiste do amor. Fere com a mesma
arma com que foi ferida.
A CEGUEIRA ESPIRITUAL
Nos deixa cegos em relação ao nosso diagnóstico espiritual. Começa a operar o espírito de
religiosidade, que é um demônio que usa uma maquiagem para encobrir áreas específicas de
derrota. Isso dificulta e retarda o processo de cura, porque esconde a ferida e impede que o
remédio seja aplicado, viabilizando um processo infeccioso.
O espírito de religiosidade abafa nossa comunhão com Deus. Leva-nos de volta aos pecados
do passado, dos quais a imoralidade é um dos mais cotados.
A tendência é compensar um déficit de amor com um crédito de concupiscência.
O efeito colateral da religiosidade:
JUSTIÇA PRÓPRIA
É o maior inimigo do temor a Deus. Nos deixa insensíveis ao pecado, fazendo-nos pensar que
estamos sempre certos.
AMARGURA
É um veneno, mata primeiramente para a própria pessoa. Um quadro de amargura produz
maledicência. A maledicência é o elo da maldição que prende as gerações.
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“tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura,
brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem” (Hb 12:15)
GERAÇÃO DA MALEDICÊNCIA
A morte se move através das palavras. A maledicência é o veículo da morte e a ferramenta
demoníaca que faz uma maldição perpetuar-se.
Esta é a maior arma do diabo: A BOCA DO CRENTE!
“Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixas são facas para consumirem na terra
os aflitos e os necessitados entre os homens” (Pv 30:14)
ADVERSÁRIO:
56 vezes aparece este nome na Bíblia. Significa oposição.
“Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu” (1 Ts.2:18)
ACUSADOR:
gr. diabolos, significa acusador, 35 vezes aparece este nomena Bíblia.
“ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do
nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual
diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite” (Ap 12:10)
A acusação traz conflitos nos lares, nas igrejas. Ele quer que nos lembremos dos nossos
pecados para nos levar de novo a pecar.
Quando estou acusando alguém, eu estou seguindo o caminho de satanás. Deus não nos
mandou a acusar nem a julgar ninguém!
O acusador, adversário faz guerra todos os dias contra nós, ele anda como leão que ruge,
procurando alguém para devorar.
Sua estratégia, assim como foi desde a criação, é o engano. Engano significa “falsa impressão”.
Nos engana lançando dardos em nossa mente. Talvez tenha te dito que teu marido não te
ama, que nesta igreja tudo mundo é frio, que o pastor não gosta de você porque não te
cumprimentou. Enfim, dardos malignos para nos contaminar. Muitos foram contaminados, Eva,
Davi, Ananias e Safira, Judas Iscariotes, etc.
Ele é o enganador, ele é corruptor e quer corromper tua vida pessoal. Astuto, homicida seu
alvo e a destruição, ele é o príncipe deste mundo.
Não se deixe encantar com este mundo e seu sistema. Satanás é líder de um sistema mundial
ateu.
“Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.” Jo 14:30
O FUTURO DE SATANÁS:
“E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E
lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações,
até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo; E o
diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso
profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre”. (Ap 20:1-3, 10)
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“E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o
dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande
voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder
do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus
os acusava de dia e de noite.” (Ap 12:7-9)
FORTALEZAS MENTAIS
Fortalezas são padrões carnais que foram programados na tua mente quando aprendemos a
viver independente, até que Jesus chegou a minha vida, quando ele me deu outra
programação, a do reino.
“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. E estando prontos para
vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência” (2 Co 10:3-5)
FORTALEZAS DE AUTODEFESAS - mecanismos de defesas
•
•
•
•
•
•
•
•

NEGAÇÃO (Negativa consciente ou inconsciente de enfrentar a verdade)
FANTASIA (Escape do mundo real)
ISOLAMENTO (Afastamento para evitar a rejeição)
FORTALEZAS - 2Co 10:3-5
REGRESSÃO (Retroceder a momentos menos ameaçadores)
DESLOCAMENTO (Apropriar-se de frustrações alheias)
PROJEÇÃO (Culpar aos outros)
RACIONALIZAÇÃO (Explicações para justificar o mau comportamento)

Precisamos renunciar todas as mentiras que acreditamos de nós mesmos, precisamos decidir
andar na verdade.
“amou a maldição, ela o apanhe. não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como
de uma túnica: penetre, como água, no seu interior e nos seus ossos, como azeite” (Sl 109:17)
O que é amar a maldição?
E quando ao invés de tomarmos consciência do potencial dado por Deus, e sermos gratos por
tudo, passamos a proferir contra nós mesmos coisas que de fato não agradam a Deus.
Exemplos:
• ...sou uma pessoa tão burra que fiz.....
• ...como sou desastrada..
• ...eu sou um imbecil...
• ...para mim nunca dá certo..
• ...pobre de mim, nasci para sofrer...
• ...vou morrer na miséria...
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•
•

...como sou idiota...
...meu corpo é horrível...

QUAL É A VERDADE?
• Somos o sal da terra (Mt5:13)
• Somos a luz do mundo (Mt 5:14)
• Somos filhos de Deus (Jo 1:12)
• Somos santos (Ef. 1:1)
• Somos participantes da vocação celestial (Hb 3:1)
• Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus (1Pe 2:9,10)
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