


“A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas  
contra principados e potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebroso, 
contra as forças espirituais do mal” (Ef 6:12).



Algumas verdades em relação ao nosso inimigo:

- O diabo é organizado 

- No reino de Satanás existe uma hierarquia 

 - Existem demônios que trabalham contra a nossa vida

“Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, 
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; e vencerão 
com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis” (Ap 17:14).



Como vencer o inimigo

1- Sejam sóbrios.

“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).



2- Vigiem.

“Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, 
confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam 
pacientes para com todos. Tenham cuidado para que 

ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre 
bondosos uns para com os outros e para com todos” 

(I Ts 5:14-15).



3- Permaneçam firmes na fé.
“Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, 
e vocês me deram de beber; fui refugiado, e vocês me 
acolheram;  necessitei de roupas, e vocês me vestiram; 
estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e 
vocês me visitaram’.  Então os justos lhe responderão: 
‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, 
ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como 
estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te 
vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te 
visitar?’  O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que 
vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim 
o fizeram’” (Mt 25:35-40).



 Você tem sido vitorioso contra os ataques do diabo?  

Você se sente amedrontado, desprotegido ou vulnerável 
a esses ataques? 

Conclusão


