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QUEM É DEUS – LIÇÃO 1
INTRODUZIR: Nesses estudos vamos ver o que a Bíblia diz sobre o
mundo espiritual e sobre a batalha espiritual que existe nele. A
maioria dos africanos acreditam em Deus e outros espíritos.
Reconhecem que Deus é o criador. Mas por alguns, Deus parece tão
exaltado e distante que se sentem a necessidade de ter intermediários
com que possam falar. Como uma pessoa comum teria dificuldade em
aproximar-se diretamente a um rei ou presidente sem intermediário,
algumas pessoas dizem que nossos antepassados são os nossos
intermediários ou deuses que podem nos auxiliar com os problemas e
podem nos ajudar a aproximarmos a Deus.
ESTUDAR:
Vamos ver algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre Deus. Em
primeiro lugar, ensina-nos que Deus é o único Senhor. (Deut. 6:4). E
qual é a nossa responsabilidade diante dEle?
1.1. Leia Êxodo 20:1-6. Qual foi o primeiro mandamento que foi
dado para os seguidores de Deus em versículo 3?
Os israelitas tinham saído do Egito pouco tempo antes de receber
esses mandamentos. Os egípcios adoravam muitos deuses e todo o
povo ao redor deles adorava vários deuses também. Adorar um único
Deus foi uma noção diferente das outras culturas ao redor.
Em Êxodo, Deus acrescenta que não devemos fabricar imagens de
qualquer tipo para adorar, nem para representar Ele, nem para um
outro deus. Até em versículo 5 vimos que há consequência de prestar
culto aos outros deuses.
1.2. Qual é a consequência?
1.3. Quem são aqueles que receberá essa consequência?
1.4. Por outro lado o versículo 6 apresenta outra opção e boas novas.
Por quantas gerações Deus vai abençoar aqueles que O amam e O
obedecem?
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A Bíblia repete sempre que Deus é amor. (João 3:16, 1 João 4:16, 1
João 4:19)
1.5. Se você tivesse escolha, em que maneira gostaria que a sua
família seja abençoada ao longo de muitas gerações?
1.6. Em que maneira você tem experimentado o amor de Deus?
A Bíblia não só diz que Deus é um, mas revela que ele é três pessoas
distintas: Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Onde a Bíblia
revela isso? Veja estes dois exemplos.
Em Génesis 1:26 está escrito: “Então Deus disse: ‘Façamos o homem
à nossa imagem.’” Quando Deus disse “façamos”, estava a referir a
Ele mesmo, ao Espírito Santo de Deus que se movia sobre as águas no
momento de criação do mundo (Génesis 1:2) e a Jesus que ajudou
com a criação (João 1:1,10).
O segundo exemplo é quando Jesus foi batizado. Quando Ele saiu da
água, a voz de Deus falou e o Espírito Santo pousou sobre Jesus em
forma de pomba (Mateus 3:16). Assim vimos Deus o Pai, Deus o
Filho, e Deus o Espírito Santo.
Deus em três pessoas chamamos Trindade. Como um Deus pode
operar em três formas é uma coisa difícil para a mente humana
entender – até alguns pensam que os cristãos adoram três deuses, mas
isso não é verdade. Isaías 44:6-7 diz: “Eu sou o primeiro e o último, e
além de mim não há Deus.” O Pai, o Filho, e Espírito Santo são
eternos e iguais (João 10:30). Adoramos um Deus, mas Ele existe em
três pessoas.
Algumas pessoas tentam explicar a Trindade assim: se eu tiver um
copo de água, uma parte daquela água pode tornar gelo, outra parte
vapor, e outra parte ficar água. Nesses três estados - gelo, vapor e água
- ainda existe a minha quantidade original de um copo de água.
Também outras pessoas explicam que os humanos têm 3 partes corpo, alma e espírito - mas somos uma única pessoa. De facto, não há
maneira para explicar a Trindade completamente. Temos que aceitar
pela fé na Palavra de Deus.
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A Bíblia nos diz que Deus criou tudo no mundo (Salmos 24:1, 2). É
forte e valente (Salmo 24: 8). Como, então, podemos ter coragem de
O aproximar ou falar? 1 Timóteo 2:5 diz: “Pois há um só Deus e um
só mediador entre Deus e os homens: o homem Jesus Cristo, o que se
entregou a si mesmo como resgate por todos”.
O nosso mediador não é o nosso antepassado, mas Jesus Cristo que
“está à direita de Deus, e também intercede por nós”. (Romanos 8:34)
Ele experimentou a vida aqui na terra e podemos aproximar a Ele com
confiança “a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento da necessidade”. (Hebreus 4:14-16)
MEMORIZAR: 1 Timóteo 2:5

___________________________________________________

QUEM É JESUS – LIÇÃO 2
REFLETIR: Leia Hebreus 13:8. Se um cristão realmente acredita
neste versículo, como este pode afectar a sua vida?
ESTUDAR: Falámos na lição anterior que Jesus é o nosso mediador.
Hoje vamos ver quem é esse Jesus
Leia Filipenses 2:1-11.
2.1. O versículo 5 fala de Cristo Jesus. Sabe o que significa a palavra
“Cristo” que as vezes acompanha o nome de Jesus?
Não era parte do nome pessoal de Jesus. Era o título dEle que significa
o “ungido”. Como os reis eram ungidos no Antigo Testamento para
indicar que foram escolhidos e dados autoridade. O título “Cristo”
indicava que Jesus realmente era aquele prometido por Deus no
Antigo Testamento que trazia salvação às pessoas e que trazia o reino
de Deus.
2.2. Versículo 5 diz para ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual
atitude? (v. 7)
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2.3. Antes de nascer em forma humana da mãe Maria, Jesus existia?
(v.6)
2.4. Jesus sempre existia porque é Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele
tem todo poder e autoridade. Mas quando nasceu como humano, em
que maneira Jesus “esvaziou-se a si mesmo” ? (v. 7,8)
2.5. Dizer “Jesus não é o Cristo” é doutrina falsa. (1 João 2:22)
Conhece algumas religiões que dizem Jesus não é o Cristo?
Por exemplo, mesmo que Islamismo ensina que Maria ficou grávida
por Deus, ensina que Jesus era um simples humano e profeta, não era
divino.1 Isso é doutrina falsa segundo a Bíblia. Jesus mesmo disse:
“Eu e o Pai somos um”. (João 10:30)
Os Testemunhas de Jeová que têm uma versão da Bíblia traduzida e
interpretada por eles mesmos, ensinam que Jesus não é igual a Deus.
Dizem que Deus era sozinho e depois ele criou Jesus como a primeira
criação.2
A Bíblia fala de Deus o Pai e Jesus o Filho não porque Jesus foi criado
por Deus, mas porque Jesus foi posto por Deus o Espírito Santo, na
ventre da virgem Maria, para Jesus nascer um filho de corpo humano.
E como isso foi a primeira e a única vez que isso aconteceu, a Bíblia
descreve Jesus como o único filho de Deus. Também quando Jesus
orou como homem, Ele disse “Pai” porque Jesus estava a falar da
forma humana e tinha esvaziado a si mesmo do seu poder divino
durante a vida humana (Fil. 2:7). Ele estava dependente no poder do
Pai e do Espírito Santo mesmo como nós.
MEMORIZAR: João 13:13

1
2

(Christian Broadcasting Network, s.d.)
(Wikipedia, 2017)
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A ORIGEM DE SATANÁS – LIÇÃO 3
REFLETIR: Existem pessoas que pensam assim: Satanás é o “deus
mau” e Deus da Bíblia é o “deus bom”?
INTRODUZIR: Como originou Satanás e porque as pessoas dizem
que ele provoca muitos problemas? Existem versículos que nos
indicam que ele estava no céu mas depois rebelou contra Deus.
A Bíblia não nos conta o ano ou a data disso. Mas podemos entender
que a rebelião de Satanás contra Deus já tinha acontecido antes da
criação do mundo. Por quê? Em Gênesis lemos que ele já estava a
trabalhar contra os planos de Deus na vida de Adão e Eva no Jardim
de Éden.
ESTUDAR:
3.1. Há nomes que têm significado na sua cultura?
Leia Isaías 14:12-15. Em versículo 12 fala de alguém. Algumas
Bíblias usam o nome “Lúcifer” e outras usam “estrela de manhã” que
é o significado do nome Lúcifer. Lúcifer é outro nome de Satanás.
3.2. Versículo 12 diz que Lúcifer foi atirado do céu para onde?
3.3. Mas foi atirado por quê? Encontre as cinco coisas que ele pensava
sobre si mesmo. (v. 13,14)
Veja aqui que Lúcifer queria ser como Deus. Deus é Alfa e Ómega,
isto significa “o começo e o fim” (Apocalipse 22:13). Deus é o rei dos
reis, o único que é imortal (1 Tim 6:15, 16). Tem toda autoridade. Ele
não podia aceitar Lúcifer tentando ser igual ou até maior dEle. Assim
Deus expulsou Lúcifer do céu para a terra.
3.4. Qual será a punição que Deus dará a Lúcifer? (v.15)
Jesus também falou de que há um fogo eterno preparado para o Diabo
e os seus anjos (Mat. 25:41). Note como Deus falou em versículo 15,
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usando o verbo no tempo futuro. Satanás ainda não está no abismo. A
Bíblia não indica exatamente onde fica a residência de Satanás agora,
mas sabemos que por enquanto ele trabalha aqui na terra. Quando
Jesus estava aqui na terra, ele chamou Satanás “príncipe deste mundo”
(João 16:11).
Leia Ezequiel 28:11-17. Mesmo que esta passagem começou no
início de versículo 1 a falar do rei do Tiro, versículos 11-17 parecem
indicar Satanás. Vamos ver a razão desta correspondência.
3.5. Olhe versículo 13. Ele estava onde?
3.6. Além do Adão e Eva havia outras pessoas no Éden?
A primeira razão que atribuímos estes versículos a Satanás é porque
não havia outras pessoas lá além de Adão e Eva. A segunda é o
versículo 14 que diz: “Você foi ungido como um querubim guardião”.
Um querubim guardião é um tipo de anjo de autoridade e
responsabilidade elevada. Adão e Eva eram pessoas, não anjos. Assim
o ser indicado estava em Éden e ele era um anjo. Estes versículos não
podem falar dum humano, mas só de Satanás que a Bíblia diz estava lá
um dia em forma de serpente.
3.7. Em versículo 12 quais eram algumas características de Satanás?
3.8. O que tinha nas suas roupas?
3.9. Quais destas pedras você tem visto ou ouvido?
Imagine a beleza deste anjo que era perfeito, era sábio e as suas roupas
brilhavam com diamantes, esmeraldas e ainda mais. E todas essas
pedras preciosas bordadas com ouro!
3.10. Quando foi preparado estas coisas? (v.13)
3.11. Assim vimos que Satanás nem sempre existia. Quem criou a ele?
3.12. Contando com essas coisas que já falámos, Deus criou Satanás
como um anjo mau ou anjo bom?
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3.13. Vimos em Isaías 14 que Satanás queria ser igual a Deus ou
tomar lugar de Deus, substituindo-O. Qual foi o pecado de
Satanás? (v.17)
3.14. Existem problemas em Moçambique que podem ser atribuídos
ao orgulho? Quais são?
3.15. Qual é uma maneira que a igreja pode ajudar nesta área?
MEMORIZAR: Provérbios 16:18

_______________________________________

OS ANJOS – LIÇÃO 4
REFLETIR: Quais são as coisas que as pessoas têm medo no seu
bairro ou cidade?
INTRODUZIR: Até agora, falámos de Deus e Satanás, mas a Bíblia
fala também de anjos santos de Deus (Salmo 103:20) e de “poderes e
autoridades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal nas
regiões celestiais” (Efésios 6:12). Na nossa linguagem de hoje muitas
vezes costumamos falar simplesmente de anjos e demónios.
ESTUDAR: Colossenses 1:16 diz que Deus criou tudo que existe, as
coisas visíveis e as invisíveis. Tudo que Deus criou foi bom. O
primeiro casal (Adão e Eva) foi criado perfeito. Também antes da
criação da terra todos os anjos que foram criados eram perfeitos e
eram criados somente para servir a Deus. Depois Satanás rebelou
como vimos na lição anterior e alguns anjos rebelaram junto com ele.
Quantos anjos ou demónios existem? Não sabemos. Mas quando o
apostolo João foi dado uma visão dos anjos santos no céu, ele diz: “Vi
e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e
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dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de
milhares”. (Apoc. 5:11)
Leia Mateus 18:10. Jesus indica aqui que cada criança tem um anjo
guardião. Imagine quantos anjos santos existem para um anjo ficar
com cada uma das crianças no mundo. E existem ainda mais anjos que
fazem outros trabalhos como ministrar as pessoas (Heb. 1:14), levar
mensagens (Gen. 19:1) e louvar a Deus (Salmo 148:2).
Leia Apocalipse 12:7-9. Esta passagem fala duma guerra nos céus. O
anjo Miguel liderava os anjos fieis a Deus e Satanás liderava outros
anjos que se decidiram alinhar com ele.
4.1. Quais são 3 outros nomes para Satanás em versículo 7?
4.2. Quem perdeu a luta e aonde foi lançado?
4.3. O quê eles fazem aqui na terra?
Leia também a primeira frase de Apocalipse 12:4. Vimos que com
a sua cauda, este dragão puxou com ele uma terça parte das estrelas, e
os lançou na terra. Lembra-se que na lição anterior falámos que Isaías
14 indica o nome “estrela de manhã” para Satanás. Então estas estrelas
eram os outros anjos que se juntaram com ele. Eles decidiram seguir e
servir Satanás para sempre.
4.4. Então se uma terça dos anjos seguiram Satanás, quantas terças
ainda estão a servir a Deus?
4.5. Portanto quem tem mais anjos, Deus ou Satanás?
Isto é um encorajamento para nós. O nosso Deus é mais poderoso que
Satanás. Também o nosso Deus tem duas vezes mais anjos que servem
a Ele no céu e na terra.
4.6. Em quais maneiras você tem vencido aos ataques de Satanás ou
demónios na sua vida ou na vida da família?
4.7. Leia 1 Coríntios 10:18-21. Quando alguém oferece um sacrifício
a um ídolo, quem recebe-o?
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4.8. O que esses versículos avisam sobre o comportamento do cristão?
CONCLUIR: Satanás não conseguiu ser como Deus. Foi expulso do
Céu com seus seguidores. Então Satanás agora trabalha aqui na terra
com seus demónios apresentando tentação e engano às pessoas. Ele
não quer que as pessoas descubram que elas possam fazer parte da
família de Deus. A boa nova no nosso versículo: Jesus vinha para
destruir as obras do diabo! Isso vamos estudar na próxima lição.
MEMORIZAR: 1 João 3:8

____________________________________

A HUMANIDADE E A GUERRA
ESPIRITUAL – LIÇÃO 5
REFLETIR: Você sabe que existe uma guerra espiritual no mundo?
Como viu indicações dessa guerra?
INTRODUZIR: Gênesis 1 diz que Deus criou o mundo e o Espírito
de Deus movia-se sobre as águas. Deus sempre estava e ainda está
envolvido neste mundo e nos assuntos dos homens. Já falámos da
guerra que aconteceu entre Miguel com os anjos de Deus e Satanás
com os anjos que alinhou com ele.
Alguém pode pensar – o que esta guerra tem a ver comigo? Hoje
vamos estudar Gênesis capítulo 3 e como a humanidade entrou nesta
luta que ainda hoje continua.
ESTUDAR: Leia Gênesis 3:1-13.
Lembra-se da lição anterior quem é esta serpente antiga? (Apoc. 12:9)
Gênesis 1 e 2 falam da criação do mundo e tudo que está no mundo.
Vimos em Gênesis 2:16 e 17 que Deus disse: “Coma livremente de
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qualquer arvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento
do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você
morrerá”. Adão ouviu a proibição sobre a arvore do conhecimento do
bem e do mal. A Bíblia não nos diz que Eva estava, então parece mais
tarde Adão repetiu a proibição para ela. Nesta passagem de hoje
ouvimos a conversa dela com a serpente sobre tal proibição9.
5.1. Como a serpente enganou Eva? Responda por notar a diferença
entre o que Eva falou do mandamento de Deus em Gênesis 3:3 e o
mandamento original em 2:16-17?
Adão também tinha livre vontade de seguir ou não o exemplo dela.
Os dois pecaram de livre vontade e os dois foram igualmente culpados
e portanto receberam consequências.
5.2. Quais são as coisas que as pessoas dizem para tentar ou atrapalhar
os outros em pecado?
5.3. Logo depois de comer, em que maneiras Adão e Eva mostraram a
sua vergonha e medo? (v. 7, 8)
Satanás prometeu que os olhos deles se abrirão. Isso aconteceu, mas o
conhecimento que eles ganharam não foi tão feliz e desejável que eles
pensavam. Isso é a primeira vez que a Bíblia fala de medo.
Quando Deus perguntou cada um o que fizeram, eles não aceitaram a
culpa. Eva culpou a serpente e Adão culpou a Eva.
5.4. Para você é fácil ou difícil aceitar culpa? Por quê?
5.5. Quais são algumas coisas que os africanos fazem para evitar a
culpa?
Na próxima lição vamos estudar a resposta de Deus.
MEMORIZAR: Romanos 5:12
___________________________________
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AS CONSEQUÊNCIAS DE
DESOBEDIÊNCIA – LIÇÃO 6
REFLETIR: Vimos na semana passada a deceção de Satanás e o
primeiro pecado da humanidade. Como Satanás tenta decepcionar
pessoas hoje?
ESTUDAR: Hoje vamos ver que através do pecado de desobedecer a
Deus, toda a vida de Adão e Eva mudou. Considere que antes Adão e
Eva tiveram honra e confiança diante de Deus. Por exemplo, foram
abençoados (1:28). Foram feitos na imagem de Deus (1:26). Tiveram
comida em abundância (1:29) Falaram diretamente com Deus (2:16)
Eles também tinham um estado elevado. Foram dados domínio sobre
toda a criação (1:28) Adão foi escolhido de nomear todos os animais
(2:20). 3
Eles deviam ter expressados a sua gratidão a Deus pelas grandes
bênçãos e autoridade que lhes deu. Em vez disso, eles não respeitaram
a própria autoridade de Deus nas suas vidas e exaltaram a si mesmos e
os seus desejos acima do que ele pediu. Hoje vamos ver os resultados
desta escolha.
Leia Gênesis 3:14-24.
6.1. Há duas coisas que foram amaldiçoadas por causa deste pecado.
Quais eram? (v. 14, 17)
6.2. Quais dificuldades Deus disse que a humanidade ia ter no futuro?
6.2.1. Versículo 15?
6.2.2. Versículo 16?
6.2.3. Versículo 17?
6.2.4. Versículo 18?
6.2.5. Versículo 19?

3

(Georges, In the Beginning Honor, 2014)
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Adão e Eva não foram pessoalmente amaldiçoados por Deus. Foram a
serpente e o solo que foram amaldiçoados. Sim, a vida seria mais
difícil para Adão e Eva e os seus descendentes, mas sempre o desejo
de Deus era e é de abençoar as pessoas. Logo que Ele criou as
pessoas, uma das bênçãos que as deu foi de ser fértil (1:28). Vimos o
bonito plano de Deus porque a última solução deste problema de
pecado chegaria através desta mesma bênção: a nascença dum filho.4
Em versículo 15 Deus disse que o descendente da mulher ia ferir a
cabeça da serpente. Este descendente refere-se a Jesus Cristo. A Bíblia
nos diz que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou da morte, Ele
triunfou sobre Satanás. (Estudaremos sobre isso na próxima lição.)
6.3. Algumas pessoas pensam que o trabalho faz parte da maldição,
mas isto não pode ser desde que Deus deu trabalho de Adão para
nomear os animais e deu-lhes responsabilidade de cuidar do Jardim.
Em que maneiras trabalho é uma bênção?
6.4. Em versículo 22, por que Deus disse que precisava de expulsar
Adão e Eva do jardim perfeito?
Imagine ter uma doença como cancro ou SIDA e viver neste estado
doente aqui na terra por toda a eternidade. Imagine se você tiver que
cultivar a sua machamba por eternidade sofrendo problemas de
espinhos, secas, pragas de bichinhos e outros problemas que surgiram
por causa do pecado que entrou neste mundo.
CONCLUIR: Uma guerra sempre tem dois grupos ou lados. Na
guerra espiritual tem o lado de Deus e o lado de Satanás. Você sabe
em qual lado você está?
A Bíblia diz que todos temos pecado (Romanos 3:23). Todos temos
feito coisas contrárias a lei ou a vontade de Deus. Em vez de honrar a
autoridade de Deus como criador da terra e da humanidade, pecamos
quando queremos seguir a nossa própria vontade acima da vontade
dEle.

4

(Kaiser Jr., 1983)
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1 Pedro 2:5,6 diz se pedimos perdão de Deus e também confiamos em
Jesus quem morreu na cruz por nossa perdão, já não teremos vergonha
ou medo diante de Deus. Receberemos a honra de ser parte da família
de Deus, filhos dEle juntamente com outros cristãos.
Se você nunca aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, hoje
seria um bom dia para fazer isto e entrar na família de Deus com
outros cristãos.
(Neste momento o professor pode perguntar se há alguém que quer
fazer uma oração consigo para pedir perdão de Deus e receber Jesus
como Salvador.)
MEMORIZAR: Romanos 6:23

___________________________________

QUEM TEM AUTORIDADE SUPREMA? LIÇÃO 7
REFLETIR: O que você faria se tivesse autoridade suprema?
INTRODUZIR: O nosso versículo de memória em lição 4 falava que
Jesus vinha para destruir as obras de Satanás. Como Ele fez isso e o
que isto significa para nós?
ESTUDAR: Leia Efésios 1:18-22
7.1. Em v. 20 em quem exerceu Deus o seu poder?
7.2. Como Deus exerceu esse poder?
7.3. Jesus está a sentar nos lugares celestiais acima de quê?
7.4. Quantas coisas Deus colocou em baixo dos pés de Jesus?
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7.5. Não há nada físico ou espiritual que está em cima de Jesus.
Considerando isto, como você poderia ter coragem?
Leia Mateus 28:18-20.
7.6. Depois de ressuscitar da morte, o que foi dada a Jesus?
Sabemos que o Diabo recebeu poder e autoridade na terra quando
Adão e Eva pecaram. Ele tornou-se “o príncipe deste mundo”. Mas
quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele disse aos discípulos: “Eu
tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão….” Ele
mandou os seus seguidores para assumir a autoridade dEle e para
serem os seus representantes e embaixadores aqui na terra.
7.7. Como age um embaixador e qual é a autoridade que tem?
7.8. O que devemos fazer como embaixadores de Jesus (versículos 19
e 20)?
Imagine que o país de Moçambique tem um presidente ditador hoje.
Houve uma luta e um novo presidente entra. O ex-presidente escondese com seu dinheiro, suas guarda-costas e suas armas. Existem zonas
rurais que não têm rede do telefone, nem televisão, nem acesso à
internet. Então podemos imaginar uma aldeia que não ouviu nada da
luta. A vida deles continua na mesma. Este ex-presidente pode fugir
ao campo e começar a mandar aquele povo fazer coisas. Eles vão
obedecer pensando que este ainda tem autoridade como o presidente
da República. Mas são enganados. Este ex-presidente tem poder por
causa da sua reputação, seu dinheiro, e suas armas, mas de facto já
não tem mais autoridade de governar ou mandar as pessoas do país.
Satanás é como esse ex-presidente. Jesus ganhou a vitória na cruz
sobre a morte e sobre Satanás há 2.000 anos. Mas enquanto uma
pessoa não conhece ou não aceita Jesus como Vencedor, ela ainda
permanece sob o domínio de Satanás.
Por outro lado, quando alguém acredita em Jesus e a sua vitória, pede
perdão de qualquer desobediência contra Deus, torna cristão, a Bíblia
diz que é transferido do domínio de Satanás para o reino de Deus. Se
um cristão não entende que foi dado autoridade de ser embaixador de
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Cristo e agir com a sua autoridade, mesmo sendo salvo, ele continua
viver dominado pelas mentiras e acusações de Satanás em algumas
áreas da sua vida.
Há outros versículos que confirmam que o cristão tem poder e
autoridade dado por Jesus. Leia Lucas 10:17-19.
7.9. Jesus deu os seus seguidores autoridade sobre o quê?
7.10. Jesus deu-nos poder de pisar sobre o quê?
Existem igrejas que trazem serpentes ao culto para as pessoas
tocarem, baseando neste versículo. Mas ao estudar a Bíblia
temos que ter cuidado de não pegar um único versículo e
formar novas doutrinas.
7.11. Mas de que fala Jesus então? Perceberemos ao pôr estes
versículos dentro do contexto. Os 72 seguidores de Jesus tinham
voltado depois de fazer o quê? (v.17)
Também em Apocalipse 9:10 e 11 o apostolo João viu numa visão
algumas criaturas que tinham cauda como escorpião e seu rei era
Apoliom (outro nome para Satanás). Lembre-se em Gênesis 1 que
Satanás é chamado “serpente”. Então podemos entender aqui que
“pisar em cobras e escorpiões” refere-se ao poder e autoridade que
Jesus dá para o cristão vencer sobre Satanás e os demónios. Não
refere-se a mexer com os próprios animais.
CONCLUIR:
“Os poderes malignos pensavam que a ato de matar o Filho de
Deus ia solidificar a autoridade deles no mundo. Mas o seu
plano deu errado. A morte de Jesus era um golpe fatal às forças
malignas. A cruz desarmou os poderes a autoridades e fez deles
um espetáculo público [Col 2:15]. Depois no espetáculo
supremo de poder divino, Deus ressuscitou Jesus. Jesus
ressuscitou dos mortos para uma posição de poder e domínio
sobre qualquer domínio e autoridade. Os crentes em Jesus são
transferidos do reino de escuridão para o reino de luz. Deus
levanta-nos com Cristo e faz nos sentar com ele nas regiões
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celestiais, [Ef 2:6] para que possamos também ter poder e
domínio sobre qualquer outra autoridade. Temos acesso
constante ao Espírito Santo e assim podemos ficar firme contra
Satanás.” 5
MEMORIZAR: Efésios 2:6

_______________________________

A LUTA DO SOLDADO – Lição 8
REFLETIR: Quais são as características dum bom soldado de
Moçambique?
INTRODUZIR: A guerra espiritual tem muitas coisas em comum
com uma guerra no mundo real. Tem comandantes; tem soldados; tem
armadura; tem expectativas; existem dias em que a luta é mais difícil
do que outros; tem batalhas locais que se pode ganhar ou perder
mesmo que a guerra ainda continua.
ESTUDAR:

Leia Efésios 6:10-13

8.1. De onde devemos apanhar a nossa força? (v.10)
8.2. Até agora já vimos que Satanás tem vários nomes como diabo,
serpente, e Apoliom. Versículo 12 aumenta outros títulos para os seres
espirituais que lutam com o Diabo? Quais são?
8.3. Somos instruidos a vestir toda a armadura de Deus. Qual seria um
risco se um soldado usar somente parte do seu equipamento?
8.4. Para um combatente, qual é a importância de perceber quem é o
inimigo e quem não é?

5

(Georges, Guilt, Shame, and Fear in the Bible, 2014)
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8.5. Quem não é o nosso inimigo quanto ao versículo 12?
As vezes cristãos sofrem por não entender contra quem estão a lutar.
Há muitos crentes que estão a entrar na batalha, mas estão a ficar
feridos pelos próprios irmãos da igreja. Há casais que estão a lutar
entre si nem pensando que Satanás ficaria muito contente com a
destruição do seu lar.
8.6. Em que maneira alguém pode ferir o outro?
8.7. Quando aceitamos que as pessoas não são o nosso inimigo, como
isto deve influenciar o nosso comportamento na família, no serviço, na
escola?
Então os inimigos do cristão são Satanás e os demónios, não as
pessoas. Há três maneiras erradas que algumas pessoas pensam sobre
Satanás.
(a) Há pessoas que negam a existência do diabo ou demónios.
Acham que o diabo apenas existe na mente fraca daqueles que
não são civilizados ou modernos. Mas a Bíblia nos ensina que
isto não é verdade.
(b) Há outras pessoas que falam mais do diabo do que de Deus.
Eles falam como se o diabo podesse saber todas as coisas e
podesse estar em todo lugar. Desta forma errada de pensar, as
pessoas de facto diminuem o poder de Deus, falando como se
Satanás fosse igual a Deus. Lembre-se que Satanás foi criado por
Deus. Não pode ser igual. Não. Somente Deus e omnipresente
(em todo lugar em todo momento), omnisciente (conhece tudo) e
omnipotente (tudo poderoso).
(c) A terceira maneira que pessoas pensam sobre Satanás é
atribuir poder a mais para ele e dizer que ele faz tudo de mal nas
nossas vidas. Peço imaginar uma situação. Se eu atirar uma
garrafa de Coca-Cola no ar em cima da minha cabeça, onde vai
cair?
Posso ficar ferido com a garrafa?
17

Este mal vinha de Satanás? Não, é simplesmente a lei
de gravidade que todas as coisa que sobem, tem que descer.
Outro exemplo: se, de propósito, eu conduzir o meu
carro de velocidade superior a 200 km/h e depois ao
aproximar uma curva eu perder controlo e tiver acidente, isto
foi Satanás que fez? Não. Foi a minha má escolha de conduzir
com velocidade a mais. Algumas coisas aconteçam só em
consequência normal das nossas ações ou das escolhas dos
outros, não pelos espíritos malignos.
Então, qual é a maneira própria de entender o trabalho de Satanás?
Ele, como um espírito, sabe mais de nós e tem mais poder de nós
simples humanos. Mas o cristão foi dado o direito de assumir o poder
e autoridade de Jesus para lutar contra Satanás e os seus demónios,
como estudámos na lição anterior. A Bíblia sempre diz: “não tenha
medo”. Vamos estudar nas próximas lições algumas coias que Deus
nos dá para nos proteger e para lutarmos contra as forças malignas.
CONCLUIR:
Deus deu cada um de nós livre escolha. Isto é, podemos escolher a
direção da nossa vida. Não somos controlados por Ele. Há problemas
que surgem de Satanás e há outros que simplesmente fazem parte
desta vida e as escolhas que cada um faz. Temos que pedir sabedoria a
Deus de perceber a diferença. Em Colossenses 3:1 e 2 o apostolo
Paulo nos avisa que devemos colocar os nossos pensamentos nas
coisas do alto (isto é do Deus) e não as coisas daqui de baixo. Sim,
Satanás trabalha, mas nosso Deus também trabalha e Ele nos promete
a vitória porque Ele tem o poder e autoridade suprema.
VERSÍCULO DE MEMORIA: Romanos 8:37

______________________________
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A ARMADURA DO SOLDADO – Lição 9
REFLETIR: Quais são as partes do corpo mais importantes de
proteger contra um ataque?
INTRODUZIR:
9.1. Você lembra o versículo de memoria da lição anterior? O que
somos?
Como podemos ser vencedores enquanto Satanás anda como um leão,
rugindo em caça? (1 Pedro 5:8) Jesus protege-nos quando afirmamos
nossa autoridade nEle. Mas não devemos só correr à luta sem
nenhuma proteção. Sabemos que os espíritos têm mais poder do que o
simples ser humano. Qual é a proteção e a arma que Deus providencia
para que continuemos vencedores.
ESTUDAR: Leia Efésios 6:13-18
9.2. Na semana passada limos que a nossa luta espiritual não é contra
pessoas, mas contra os espíritos malignas. Quais são os propósitos de
vestirmos a armadura de Deus? (v.13)
Veja aqui não se diz a hora nem a data. Diz “no dia mau”. Todos nós
passamos tempos maus. Isto não significa que Deus não nos ama ou
que nos deixou. Não. Vivemos num mundo de pecado, problemas e
tentações, mas podemos resistir. Podemos mantermos firmes.
Versículs o 13 diz depois de vencer tudo. Não disse que você pode
vencer a maioria das vezes ou que vai vencer se tiver sorte. Não
importa o tipo de ataque ou a hora de ataque, o versículo 13 nos
assegura que é possível ficar abaláveis sempre que somos atacados se
ficarmos fieis a Deus e usar esta armadura.
9.3. Então a vitória não é ganho por sentar e não fazer nada. A vitória
precisa o quê?
9.4. Qual é a primeira peça de armadura que devemos vestir?
9.5. Leia João 8.44. Quem é pai da mentira?
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O versículo até diz que mentira é a língua de Satanás. Ele usa outras
pessoas para falar mentiras a nós e os demónios podem falar mentiras
à nossa mente. Mas da mesma forma que um cinto segura a nossa
roupa, a verdade de Deus segura a nossa mente para não sermos
enganados. Mas nós temos a responsabilidade de “vestir”, isto é
conhecer e utilizar, esta verdade.
9.6. Qual é a segunda peça que devemos vestir?
Para o soldado romano, a couraça protegia o coração e outros órgãos
vitais. Foi segurada pelo cinto que já falámos.
Deus disse que todos temos pecado. Todos eramos desobedientes a
Deus e nem sempre fazia o que Ele queria. Quando pedimos a Deus
perdão por quaisquer pecados, Ele já não nos condena por eles. Somos
declarados justos e limpos diante dEle. Mas é a nossa
responsabilidade depois para continuar a andar nesta justiça.
Apocalipse 12:10 diz que Satanás nos acusa diante de Deus. Nós
também acusamos a nós mesmos dizendo que não temos valor ou que
não merecemos o perdão. Temos que usar a couraça segurado com a
verdade de Deus e acreditar que Jesus pagou tudo por nós e já não há
condenação. Somos aceites.
9.7. Qual é a terceira peça?
9.8. Em que maneira o evangelho já trouxe paz para si ou para a sua
família?
A Bíblia diz que são abençoadas os pés que tragam paz e salvação.
(Isaías 52:7)
9.9. Qual é a quarta peça?
O escudo da fé protege o soldado de vários lados. A fé é importante
para ficarmos firme e não andarmos atrás ou desmaiarmos na luta. A
Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. (Hebreus 11:6)
9.10. Quantas setas inflamadas do Maligno podemos apagar com o
escudo da fé? (v.16)
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9.11. Se a fé pode apagar todas as setas do Maligno, acha que Deus
está preocupado sobre o resultado final desta guerra? Por quê?
9.12. Desde que a fé apaga todas as setas do Maligno, o que isto nos
indica sobre o poder de Deus e o poder do Maligno?
A quinta peça, a capacete de salvação, é importante porque sem a
salvação nós não estamos no lado de Deus. Ainda ficamos no lado de
Satanás. Mesmo que não lutamos com Satanás ativamente, Jesus falou
“Aquele que não está comigo, está contra mim…” (Mateus 12.30)
9.13. Também uma capacete protege a cabeça e assim a mente do
soldado. Por que é importante proteger a nossa mente na luta
espiritual?
A última coisa que devemos usar é a espada do Espírito Santo.
Devemos conhecer a Palavra de Deus para não ficarmos enganados
pelo inimigo.
9.14. Uma vez você encontrou dificuldade na vida e foi fortalecido ou
encorajado ao lembrar palavras da Bíblia? Fale um pouco
disso.
CONCLUIR: Sabemos que é importante um soldado usar toda a sua
armadura. Mas há mais alguma coisa que não faz parte da armadura
física do soldado mas que foi acrescentado nestes versículos porque é
importante para o soldado cristão: versículo 19 lembra-nos para orar
“em todas ocasiões”. Oração é nossa conversa com Deus. É a maneira
que comunicamos com o nosso comandante.
MEMORIZAR: Efésios 6:18

_________________________________
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7 ESTRATÉGIAS DOS ESPÍRITOS
MALIGNOS - LIÇÃO 10
REFLETIR: Se um soldado quer vencer na batalha tem que conhecer
as estratégias do inimigo. Qual pode ser o perigo de não conhecer
essas estratégias?
ESTUDAR:
10.1. Leia Efésios 4.26-27. Se nós ficarmos zangados, qual é o aviso
em v. 26?
10.2. Se recusarmos a deixar a zanga, o que acontecerá?
A primeira estratégia de Satanás é tentar nos impedir de perdoar
porque quando não perdoamos, ele ganha um direito de mexer em
nossas vidas. É importante perdoar, não guardando rancor ou
amargura contra os outros ou até contra Deus.
10.3. Leia 1 Timóteo 4:1. A segunda estratégia de Satanás é que as
pessoas abandonam o quê?
10.4. Na sua experiência, quais são algumas razões pessoas ficam
enganadas com doutrinas ou religiões falsas?
Quando os funcionários do governo aprendem sobre a falsaficação da
moeda, eles estudam pouco a variedade de notas falsas porque estas
estão sempre a variar. Eles estudam as notas genuínas. Se eles
conhecem todas partes duma nota genuína, logo eles vão perceber
quando apanharem uma nota falsa.
Desta mesma forma é importante conhecer a Bíblia para não ser
enganado por doutrinas falsas que as pessoas ensinam. Não somente
ouça a pregação do domingo mas estude a Bíblia outros dias também.
Memorize versículos. Leia a Bíblia ou escute a Bíblia de áudio.
Medite nas palavras da Bíblia durante o dia.
10.5. Leia João 10:10. Quais são mais 3 estratégias de Satanás?
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10.6. Onde você vê exemplos de roubar, matar, ou destruir em
Moçambique?
Satanás e os demónios são a fonte dessas ideais. Mesmo a ideia de
suicídio (matar a si mesmo).
Somos indefesos então? Não. Lembre-se que Jesus mesmo nos
ensinou de orar “não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de
mal” (Mateus 6:13). É possível resistir; é possível não aceitar as
mentiras. Ore a Deus por sua ajuda e pede orações dos outros para nos
fortalecer. Ponha o cinto da verdade. As vezes surgem pensamentos
que não queremos, mas sempre temos a escolha de os seguir ou não.
Quanto mais soubermos essas estratégias, maiores são as chances de
as vencer.
10.7. Já falámos de 5 estratégias de Satanás. Vamos revisar. Quantos
você consegue listar? (Convence-nos de não perdoar, engana-nos
com doutrinas falsas, roubar, matar, e destruir)
10.8. Leia Apocalipse 12:10. O que faz Satanás diante de Deus?
A 6ª estratégia é que Satanás gosta de acusar as pessoas. Os demónios
falam mentiras nas nossas mentes. Sabe algumas maneiras em que ele
acusa o cristão?
Em tudo isso ainda podemos ficar encorajados porque Romanos 8:1
que diz que “já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo”.
Se você já pediu Jesus para perdão por algo mas continua a pensar
nele ou continua a sentir-se vergonha ou condenação por ele, este
pensamento não vem de Deus. Vem do inimigo ou do seu próprio
pensamento carnal. Você precisa rejeitar a acusação ou mentira e falar
a verdade. Diga uma coisa simples assim: “Eu fui perdoado por aquela
coisa. Deus já não me condena, portanto eu rejeito este pensamento.
Obrigado Jesus.”
10.9. Leia Lucas 13:10-12. Qual é a estratégia que o espírito usou
para destruir a vida dessa mulher?
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Nem todas as doenças vem de demónios. Em outros lugares Jesus
curou doenças e não falou nada de demónios. Algumas doenças
podem ser resultados dos nossos hábitos, por exemplo beber muito ou
comer muito sal. Outras podem ser resultados simplesmente de viver
num mundo onde há sujidade e micróbios por volta de nós.
CONCLUIR: Como revisão, quantas das 7 estratégias você pode
lembrar?
1ª Guardar a ira e não perdoar.
2ª Enganar com doutrinas falsas e religiões falsas
3ª Roubar
4ª Matar
5ª Destruir
6a Acusar
7a Mandar doença
Não devemos ficar desanimados que Satanás tem várias estratégias.
Lembre que falámos em lição 7 que Jesus tem autoridade suprema
sobre tudo que existe. Vamos ficar alerto para conseguir combater
contra elas.
MEMORIZAR: João 8:31-32
______________________________

OBEDECER O SENHOR DOS
EXÉRCITOS – Lição 11
REFLETIR: Quais são algumas palavras de Deus que os africanos
têm dificuldade de aceitar?
ESTUDAR: Leia 1 Samuel 15:1-12.
Nos tempos antigos, Israel foi guiado pelos profetas que ouvia a
própria voz do Senhor. Mesmo o rei israelita costumava consultar o
profeta para conhecer a vontade de Deus. Nesse dia o profeta Samuel
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chegou ao rei Saul e falou-lhe as instruções de Deus. Samuel disse que
o exercito deve lutar contra a nação dos amalequitas e depois de
ganhar, eles devem completamente destruir tudo. Os israelitas foram à
guerra, mas versículo 9 diz que destruíram somente uma parte.
11.1. Quais coisas os soldados pouparam?
11.2. Quais coisas destruíram?
11.3. Acha que Saul esqueceu o que Deus mandou ou foi
desobediente? Por quê?
11.4. Deus era o chefe supremo da nação de Israel. Deus é o
comandante na nossa guerra espiritual. Um comandante tem direito de
esperar que as suas ordens sejam cumpridas? Por quê?
11.5. Por que existem pessoas que dizem que vão seguir a Deus mas
depois preferem seguir só as coisas que convêm?
11.6. Por que o Senhor rejeitou Saul como rei? (v. 11)
11.7. Quando o Senhor falou que tinha rejeitado Saul, como
respondeu Samuel (v. 11)?
Estes versículo não elaboram a razão do clamor mas vamos considerar
algumas razões.
Em 1 Samuel 9:17 o Senhor falou diretamente a Samuel a escolha do
Rei Saul e foi Samuel que depois informou os israelitas (capitulo 10).
Portanto Samuel sentiu-se responsável.
11.8. Leia 1 Samuel 9:1 e 2. Como era o pai de Saul?
11.9. Como era a aparência de Saul?
11.10. Pensando nessas coisas bonitas, como podemos supor que as
outras nações olhavam o país de Israel e seu rei nesta época?
11.11. Samuel não ficou feliz com a decisão de Deus. Ele clamou ao
Senhor por quanto tempo?
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O Senhor rejeitou Saul por desobedecer a vontade dEle, mas Ele não
rejeitou Samuel por clamar a Ele sobre a sua decisão.
11.12. O que isto indica sobre a maneira que Deus nos trata quando
temos dúvidas ou perguntas?
Em fim Samuel deixou de clamar e aceitou a palavra do Senhor. Ele
foi falar com Saul. Samuel não ficou contente com a escolha do
Senhor mas ele decidiu obedecer.
11.13. Você já experimentou uma situação em que precisava coragem
de falar a palavra do Senhor diante dos outros na família, na
escola, ou no serviço?

MEMORIZAR: Provérbios 21:2,3

______________________________________

SERVIR A DEUS ENQUANTO TEM VIDA
– LIÇÃO 12
REFLETIR: Quais são algumas crenças tradicionais sobre a vida
depois da morte?
Hoje vamos falar uma história Jesus contou sobre a morte e a vida
além.
ESTUDAR: Leia Lucas 16:19-31. Esta história fala de pobreza e
luxo, de sofrimento e alegria, de vida e da morte, tópicos que fazem
parte de todas as nossas vidas.
12.1. Quais são as duas personagens nesta história?
12.2. Durante a vida em que confiava o homem rico?
26

12.3. O homem rico compartilhava muito com Lázaro?
12.4. Qual era a diferença no destino deles depois de morrer?
12.5. Em versículos 23-26 quais são algumas características que
aprendemos sobre este lugar de Hades?
Algumas pessoas perguntam como Deus pode criar o inferno para as
pessoas se Ele ama todo o mundo. Mas veja o razão porque o inferno
foi criado em Mateus 25:41: por Satanás e seus anjos.
Deus não quer que ninguém vai ao inferno. Cada um de nós tem livre
escolha de seguir a Deus ou não. Todas as pessoas que acreditam em
Jesus e seguem a Ele vão para o céu quando morrer (João 14:6).
12.6. Quais são algumas características do céu segundo esta história?
12.7. Da maneira que o homem rico implorou a Abraão para mandar
Lázaro a falar com os irmãos dele, o que podemos aprender sobre a
possibilidade de um morto voltar à terra entregar mensagem a
alguém?
Leia Deuteronómio 18:10-13. Deus proíbe falar com os mortos.
Vimos nesta história com Lázaro que de facto os mortos não são
permitidos de comunicar connosco. Se alguém pensar que está a falar
com um morto, é de facto um demónio.
12.8. Em 1 Crónicas 10:13,14 vimos que o rei Saul foi morto pela
vontade de Deus por causa de consultar uma adivinhadora. Por que ele
foi lá?
Nós sempre vamos ter boas memorias dos nossos antepassados e
podemos conversar com as pessoas sobre eles. Mas a nossa guia nesta
vida é Deus. Devemos apresentar as nossas dúvidas e pedidos a Deus
não aos mortos.
12.9. Ser rico não era a razão da condenação do homem rico porque
mesmo Abraão, um grande homem de fé em Deus, e que falava nesta
história, era um homem muito rico durante a sua vida na terra. Por que
acha que o rico foi condenado?
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12.10. Olhando em versículos 28-31 o que é necessário para nós
assegurarmos o nosso destino no céu?
MEMORIZAR: Provérbios 14:31
_____________________________________

A TENTAÇÃO DE JESUS – Lição 13
REFLETIR: Qual é uma tentação que muitas pessoas experimentam?
INTRODUZIR: Vamos olhar uma vez que Jesus enfrentou tentação
quando Ele estava para começar o seu ministério aqui na Terra.
Vamos considerar algumas estratégias que Ele usou para vencer cada
ataque de Satanás. A passagem nesta lição começa depois de Jesus ser
batizado por João Batista.
ESTUDAR: Leia Mateus 4:1-11.
13.1. Quantos dias Jesus ficou no deserto?
O número 40 muitas vezes na Bíblia mostra-se tempo de provação.
Por exemplo, quando Noé e a sua família entrou na arca, choveu por
40 dias e 40 noites; Moisés ficou no deserto 40 anos antes de liderar o
povo de Israel; o povo de Israel andavam no deserto 40 anos antes de
entrar na Terra Prometida.
13.2. Houve três tentações que o diabo colocou diante de Jesus. Qual
foi a primeira?
13.3. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então o que você
acha podia ser a razão de Satanás usar as palavras: “Se és”?
Talvez você lembra que Satanás tentou Eva da mesma forma. Criar
dúvida na mente.
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13.4. Depois de você ter aceite Jesus como Salvador, alguma vez
duvidava a sua salvação ou a sua identidade como parte da família de
Deus?
Deus não mente. (Números 23:19) Se você aceitou Jesus, você é
salvo. Mas é a sua responsabilidade de continuar a andar na fé.
13.5. Quais palavras de Escritura Jesus respondeu? (v.4)
13.6. Jesus é nosso exemplo. Podemos também usar algumas palavras
da Bíblia quando somos tentados?
Nota na segunda tentação em versículo 6 que o diabo também citou a
Palavra de Deus. O diabo conhece a Palavra, mas ele, o pai de
mentira, muitas vezes torce-a.
Jesus respondeu: “Não ponha a prova o Senhor”. O diabo pediu Jesus
não esperar pelo plano de Deus mas seguir outro plano que ele
apresentou.
No Antigo Testamento, Deus sempre dizia aos judeus que o sacrifício
de perdoar pecado só podia ser aceite quando o animal fosse perfeito,
sem defeito. Jesus vinha a terra com o propósito de ser crucificado
pelos pecados de toda humanidade duma vez. Se Jesus tivesse pecado
durante a sua vida na terra, Ele já não seria permitido de ser o
sacrifício perfeito por toda a humanidade.
13.7. Você uma vez ouviu alguém torcer a Palavra de Deus?
13.8. O que foi a terceira tentação?
Como o diabo podia oferecer os reinos do mundo ao Senhor Jesus? É
porque quando Adão e Eva pecaram, aquele domínio que foi lhes dado
sobre a terra foi transferido para Satanás. Então Satanás tem poder e
autoridade aqui na terra para trabalhar. Se Jesus tivesse prostrado e
adorado Satanás naquele momento, o plano de Deus para resgatar as
pessoas do domínio de Satanás e o controlo de pecado teria falhado.
13.9. Na lição 3 falámos do pecado principal de Satanás. Qual foi?
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Esta atitude de orgulho continuava aqui. Satanás queria destruir os
planos de Deus, esperando que talvez ele dominasse o mundo para
sempre.
Mas graças a Deus, Jesus vivia a vida inteira sem pecado, foi
crucificado e ressuscitado, e Ele deu aos seus seguidores o poder e
autoridade dEle para trabalhar como já falámos. Então os cristãos que
andam em obediência a Ele, já não andam no domínio de Satanás.
Satanás pode tentar atacar e influenciar-nos mas ele já não nos pode
controlar e o Espírito Santo nos guia na verdade para não aceitarmos
as mentiras de Satanás.
13.10. A segunda parte de Hebreus 2:8 diz que “Agora, porém, ainda
não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas”. Por que ainda não
vemos tudo em baixo de Cristo?
13.11. Você precisa ver o poder ou autoridade de Jesus a trabalhar em
sua vida? Peça a Ele para a ajudar. Também pode pedir outros cristãos
para orar consigo sobre isso.
CONCLUIR:
Vimos que Jesus venceu e resistiu todas essas tentações. Esta mesma
história da tentação de Jesus também está em Lucas 4:1-13. E Lucas
4:14 diz que depois de Jesus sair do deserto o poder do Espírito Santo
estava com Ele. Assim Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e
voltou com o poder do Espírito Santo. Devemos seguir o exemplo de
Jesus: peça o Espírito Santo para encher você e guiá-lo diariamente.
Jesus disse que o Pai é bom, e Ele nos dará o Espírito Santo se nós
pedirmos (Lucas 11:13)
MEMORIZAR: Hebreus 4:16

______________________
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PERDOAR - Lição 14
REFLETIR: Na sua experiência quais são algumas coisas que ferem
a pessoa no interior?
INTRODUZIR: Diz-se que guardar zanga ou ofensa é como beber
um copo de veneno mas ficar a espera de que o outro que lhe ofendeu
morra.
Se alguém guarda ofensa ou ira por muito tempo, sente-se alegria
nisso?
ESTUDAR: Leia Efésios 4:25-27. Nestes versículos Paulo dá-nos
alguns avisos de como devemo-nos comportar como filhos de Deus.
14.1. A ira é pecado? Explique.
A ira não é pecado porque mesmo Deus zanga. (Por exemplo, Exodo
34:6 ou Marcos 11:15-17). Ele zanga com o pecado.
14.2. Qual é o aviso em v. 26?
14.3. O que não devemos fazer quando zangados? (v.26)
Perdoar não significa que o comportamento da outra pessoa foi bom.
Também não significa que nunca devíamos retificar a situação ou
organizar um programa social que combate a injustiça ou maldade.
Não. Significa que não vamos continuar a meditar num problema
guardando rancor, amargura, ou ofensa no nosso coração. Não
devemos continuar a alimentar a nossa ira.
14.4. Em versículo 27 o que vai acontecer se continuamos a assegurar
nossa ira?
14.5. De que maneira deixando a ira pode dar lugar ao diabo?
O rancor ou amargura cresce no nosso coração. Isto dá oportunidade
para o diabo destruir nossos relacionamentos ou até para nós ficarmos
desanimados ou desanimar os outros com a nossa atitude. Ao guardar
rancor falamos coisas feias contra os outros.
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Lembra de lição 10 que uma estratégia de Satanás é impedir-nos de
perdoar porque assim abrimos uma porta nas nossas vidas que os
demónios podem entrar e nos provocar ou atrapalhar ainda mas com
as nossas lembranças da situação. Quando uma pessoa continua
ofendida, não tem tanta força para lutar na guerra espiritual.
Lembra-se da armadura de Deus (Efésios 6). Como vamos vestir os
sapatos de evangelho de paz quando guardarmos rancor ou ofensa?
Como vestimos o cinto de verdade se falarmos mentiras ou fofocas?
Tiago 1:19,20 diz que a ira do homem não traz a vida justa que Deus
queira para o cristão. Assim como podemos vestir a couraça de
justiça? Quando faltamos peças da armadura, podemos sofrer quando
chegar o dia de ataque.
14.6. Leia Deuteronómio 32:35. O cristão deve procurar vingança?
Quando deixamos a nossa ira ou a dor nas mãos de Deus, estamos a
confiar nEle como o juiz perfeito. Estamos a confiar em Ele, o nosso
comandante supremo para tratar da situação.
14.7. É possível viver em paz com todas as pessoas?
14.8. Quais são os desafios de viver em paz com os outros?
Leia Salmos 41:4. O rei Davi pediu Deus para sarar a sua alma por
causa dos pecados que ele fez.
No fim desta lição leve uns minutos em oração e peça a Deus para
sondar o seu coração.
•
•
•

Você está a sentir-se qualquer ira ou dor contra alguém?
Você tem zanga contra si próprio por algo estúpido ou
ingénuo que fez?
Você tem guardado qualquer ira contra Deus porque acha que
Ele não agiu de forma justa na sua vida?
Por exemplo, existem pessoas que zangam com Deus pelo
falecimento de um familiar tão amado. Existem pessoas que
zangam com Deus por uma trauma ou abuso que aconteceu.
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Em oração silente, pede a Deus para falar à sua mente qualquer atitude
errada que você está a guardar contra outro, contra si próprio ou
contra Ele. Depois, tenha coragem de perdoar ou de pedir perdão de
Deus. A sua liberdade e paz depende disso. Deixe tudo nas mãos de
Deus e pede a Ele para sarar a sua alma.
MEMORIZAR: Salmos 41:4

________________________________

ORAR COM A ESCRITURA – Lição 15
REFLETIR: Antes falámos da importância de orar em todas as
ocasiões. Além dos cultos da igreja, quais são outras ocasiões em que
você costuma orar?
INTRODUZIR: As vezes cristãos novos querem orar, mas não
sabem bem palavras para orar. Cristãos maduros também podem sentir
o desejo de ter novas palavras para se expressar.
ESTUDAR:
Uma maneira de apanhar ideias para oração é olhar na Bíblia. Como
prova disso, vamos voltar aos versículos da armadura de Deus. Leia
Efésios 6:17 e 18.
15.1. Qual é a espada do Espírito?
15.2. Como devemos orar em versículo 18?
Assim podemos perceber que usando a palavra de Deus em oração é
uma maneira de ser guiado pelo Espírito Santo durante a oração.
Então hoje teremos uma aula de prática formulando frases de oração.
Desde que neste manual estamos a estudar a guerra espiritual então
vamos usar um capítulo do livro de Salmos escrito pelo grande
guerreiro bíblico, o Rei Davi.
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Só há uma coisa que vamos mudar. No Antigo Testamento o país de
Israel tinha muitas guerras. Eles mataram e amaldiçoaram os inimigos.
Quando Jesus chegou, Ele disse que trouxe a lei de amor. E Efésios
6:12 diz que a nossa luta não é contra pessoas mas contra as forças
malignas no mundo espiritual. Portanto quando o salmista fala de
fazer mal aos inimigos, primeiro podemos pedir que Deus mude o
coração desses que praticam aquela maldade ou segundo, podemos
usar aquelas palavras em oração contra as forças do diabo.
Aqui está escrito uns exemplos de como usar os versículos de Salmo
1 em oração. Como Deus fala com cada pessoa individualmente no
seu coração, você também terá ideais adicionais.
Primeiro leia o versículo listado abaixo na sua Bíblia. Depois leia o
exemplo duma oração formulada do tal versículo.
v. 1

Obrigado Jesus que minha felicidade vem de ti. Ajuda-me de
não seguir os conselhos nem a conduta dos que não te
seguem.

v. 2

Lembra-me de meditar na tua Palavra. Peço que os
versículos que eu memorize, iam permanecer na minha
mente para eu segui-los.

v. 3

Obrigado que sou uma arvore saudável que bebe da água
viva. Como uma arvore não pode sair do rio, ajuda-me de
continuar a receber a minha comida espiritual de ti e não
andar atrás de outras coisas.
Sou plantada e fixada ao seu lado, obrigado que você
nunca me deixará. Que o seu fruto seja evidente em mim.
Enquanto eu seguir nos teus caminhos, faça com que os
meus trabalhos terão sucesso.

v. 4

Em nome de Jesus, os demónios que querem me atrapalhar
sejam espalhados diante do vento do Espírito Santo.

v.5

Senhor, que a maldade não terá sucesso no nosso bairro.
Que a maldade seja exposta e derrotada.
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v. 6

Obrigada, Deus, por guiar o caminho dos justos. És fiel.
Pedimos que os planos que os demónios têm só resultem
em confusão e desgraça para eles.

Agora é a sua vez. Sem olhar no exemplo acima, escolhe um dos
versículos do mesmo Salmo. Como você ia expressar uma oração ao
Senhor.
CONCLUIR: Um desses versículos tocou no seu coração? Qual foi?
Feche a lição escolhendo alguma parte de Salmo 1 e use-a em oração
para Deus.
MEMORIZAR: Salmo 1:3

______________________________________

ORAR PELOS FILHOS – Lição 16
REFLETIR: Quais são alguns desejos que você tem por seus
filhos?
ESTUDAR:
Há muitos desejos que podemos ter por nossos filhos. Desejos de
felicidade, de amor, de coisas materiais. Qual foi a responsabilidade
que Deus deu aos pais no Antigo Testamento?
Leia Deuteronómio 6:1-9.
16.1. Quanto devemos amar o Senhor segundo versículo 5?
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O que Deus está a indicar aqui é para O amar com todo o nosso ser.
Não só ir à igreja no Domingo; não só falar sobre as Suas palavras
mas conhecer a Sua palavra na nossa mente e acreditar no nosso
coração para que tudo que façamos e tudo que pensemos vai trazer
glória para ele. E não só para nós individualmente. Deus não quer que
fiquemos calados e manter secreto a nossa fé.
16.2. A razão de seguir a Deus não é para nós só, mas para influenciar
quem (v. 2)?
16.3. Em versículo 7 quais são as maneiras em que podemos encorajar
os nossos filhos e netos a seguir a Deus?
A nossa fé em Jesus deve ser evidente em tudo que fazemos dentro e
fora de casa. Deve ser evidente de manhã e a noite. Deve ser evidente
nas nossas conversas. Em versículos 8 e 9 fala-se de amarrar as
palavras de Deus nos braços e testas ou escrevê-las nos arcos da porta.
Isto era prática dos judeus, mas hoje nós não precisamos fazer isso. O
cristão guarda as palavras de Deus na sua mente ou coração. Não
devemos memorizar como uma lição de matemáticas que se aprende
na escola e depois do exame, esqueça-se. Devemos guardar e meditar
nas palavras para elas influenciarem todo aspeto da nossa vida.
16.4. Como podemos orar por nossa família consoante a leitura de
hoje?
16.5. Vamos praticar juntos. Leia 1 Pedro 4:10
Com as palavras “o dom que recebeu” pode-se orar palavras assim:
Senhor, ajude os meus filhos de perceber quais são os seus
dons.
Senhor, dá-lhes a vontade de usar os seus dons para o bem da
igreja e da sociedade.
Ajude a eles administrarem fielmente os seus dons.
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Use esses versículos de considerar outras coisas que pode orar para a
sua família:
16.5.1. João 3:16
16.5.2. Provérbios 2:6-11
VERSÍCULO DE MEMORIA: Números 6:24-26

______________________________

ORAR POR SEU PAÍS – Lição 17
REFLETIR: Você costuma orar pelo país de Moçambique? Se a
resposta for “sim”, que coisas costuma pedir a Deus?
ESTUDAR: Leia 1 Timóteo 2:1-4.
17.1. Versículo 1 diz que devemos orar a favor de quem?
17.2. Mas em versículo 2 diz que devemos orar especialmente a favor
de quem?
17.3. E qual é a razão dada de fazer este pedido?
17.4. Com a ideia de que podemos viver com tranquilidade, paz e
devoção a Deus em Moçambique, quais são coisas que você pode
pedir ou agradecer a Deus quanto ao governo local ou nacional?
17.5. Provérbios 21:1 diz: “Como um canal guia a água do rio assim
também o Senhor guia o pensamento do rei, Ele o dirige para onde
quer”. Como podemos orar com estas palavras?
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17.6. Leia Provérbios 31:8,9. Como podemos orar seguindo essas
palavras?
17.7. Leia Lucas 12:1-3. Quais são algumas coisas ocultas (pecados
que se esconde) que podemos orar que sejam reveladas e resolvidas?
Há tantas maneiras que podemos orar por nosso país, não só pelos
governantes, mas pelos professores, pelos comerciantes, pelos
jornalistas e outros em comunicação que a nossa sociedade possa
refletir os pensamentos e valores de Deus.
Será que você um dia queixou do tratamento hospitalar? Mas você já
orou que as enfermeiras tenham compaixão para com os pacientes?
Você já orou que o governo organiza o pagamento mensal dos salários
delas? Você já orou para os funcionários que sofrem diante do abuso
do poder?
Teve dificuldades no sistema de educação? Elogie os professores na
sua igreja. No início do ano escolar pode pedir que eles venham à
frente no culto e serem abençoados em oração com a sabedoria de
Deus no ensino. Peça a Deus que os nossos filhos sejam uma
influência para o bem na escola, não que eles adoptam qualquer
mentalidade do mundo.
Ore não só para a salvação das pessoas mas para a justiça de Deus na
sociedade.
MEMORIZAR: Provérbios 31:9

_________________________________
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