
H,JN O 

TEMA: BATALHA ESPIRITUAL 
 

TEXTO: “Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os 

principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as 

forças espirituais do mal, nas regiões celestes.” Efésios 6.12. 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Uma guerra deve ser travada com armas e estratégias. Na 

batalha contra o inferno, só vencemos quando há Autoridade Espiritual. Vejamos 

algumas armas indispensáveis para a guerra: 1- OBEDIÊNCIA: A obediência por si só, já 

atrai a bênção e a Autoridade de Deus. Para vivermos em obediência precisamos de 

santificação, vigilância e alma curada. 2- PALAVRA DE DEUS: O cristão precisa conhecer 

e viver na Palavra. A Palavra é a Arma de ataque. 3- ORAÇÃO: Existem vários tipos de 

oração (adoração, agradecimento, confissão, intercessão, súplica, guerra). A oração tem 

que ser com vigilância e com perseverança. 4- PODER DA FÉ: A fé domina e controla o 

medo. Satanás tenta nos amedrontar, pois o medo nos paralisa. Mas o remédio contra o 

medo é a fé em ação. 5- PODER NO SANGUE E NOME DE JESUS: Nós temos salvação, 

justificação, perdão e paz com Deus pelo Sangue de Jesus. O Sangue de Jesus cala 

satanás. E o poder no Nome de Jesus salva e opera milagres. Ele derrota a ação do diabo. 

Quando você brada o Nome de Jesus, satanás tem que respeitar. Porque o Nome de Jesus 

é uma assinatura de Autoridade. Deus te abençoe!  

 
ORAÇÃO: Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a desenvolver as armas espirituais da guerra. 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 05 de Agosto, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 05 de Agosto, às 9:15hs. Lição 06. Turma Fechada. 

• CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 05 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs. 

• KILO DO AMOR – Traga no culto 1 kg de alimento não perecível. Para ajudar na Assistência Social da Igreja. 

Três jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e 
perguntaram: – Pastor, a palavra diz “enchei-vos do Espírito Santo”, mas estamos muito em 
dúvida: como se faz isso? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: – Vão até o rio e encham 
essa peneira com água, quando conseguirem vocês terão a resposta. Os três jovens foram ao 
rio um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não 
conseguiam pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, dois 
disseram: – O nosso pastor está louco. Isso é inútil. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo 
aqui feito bobos. Horas mais tarde o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que 
não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: Ah pastor, não consigo encher essa peneira 
de água! Já quebrei a cabeça, mas é impossível! Disse-lhe o pastor: – Você só conseguirá ter 
água nesta peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser 
cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado n’Ele! Enchei-vos do 
Espírito! 


