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SENTIR 
Um dos livros mais famosos de Tolkien, “O Senhor dos anéis”, 
mostra um mundo pacífico, quase um Éden, sendo tomado pelo 
mal. A ação maligna não era exatamente visível, mas era 
facilmente perceptível.  
 
Se você nunca leu o livro ou assistiu o filme, tem um personagem 
lá chamado “Gollum” que, numa pescaria, achou um anel que 
mudaria para sempre sua vida.  
 
Aquele objeto tinha se transformado no seu tesouro e, os que o 
conheciam, afirmavam que, possuído por alguma coisa que estava 
naquele anel, Gollum foi completamente transformado.  
 
Mas Tolkien irá contando a história deste personagem e mostrando 
que, na verdade, ele estava sendo oprimido pelo desejo de ficar 
com aquele anel. 
 
APRENDER 
Assim como o texto de “O Senhor dos anéis”, o que lemos em 
Mateus 12 nos mostra que todos nós vivemos inseridos numa 
realidade que comporta, também, a existência de um ser maligno, 
cujo objetivo é matar, roubar e destruir (João 10.10).  
 
Os próprios Evangelhos nos mostram, claramente, a ação desse 
ser que denominamos como satanás. A Palavra de Deus nos 
confirma também que Jesus se “manifestou para destruir as obras 
do diabo” (1João 3.8). 

 
Para nós, cristãos, é muito importante discernir possessão 
demoníaca de opressão. Qual você acha que é a diferença? 
 
REFLETIR 
Você pode morar numa casa que está habitada? 
 
O que pode ser usado por satanás para nos oprimir? 
 
Quais são os sintomas da opressão? 
 
Como lutar esta batalha?  
 
APLICAR 
A possessão demoníaca não acontece no corpo que está ocupado 
pelo Espírito Santo de Deus. Mas o fato de você ser membro da 
igreja, ter sido batizado nas águas, ser um filho de crente ou 
casado com crente, não significa que você está salvo e imune a 
possessão. A única coisa que vai nos livrar da possessão é a 
presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, a possessão acaba 
quando nosso coração muda de natureza. 
 
Já a opressão é vencida pela resistência, pela batalha espiritual. É 
resistir e satanás fugirá. É na intimidade com Deus que podemos 
desenvolver o necessário para fugir da tentação, para 
identificarmos os ataques aos nossos pontos fracos ou fortes. 
 
 

NOVO APLICATIVO DA CGSEDE 
Agora temos um novo aplicativo com muito mais funções. Instale e faça 
o seu cadastro! Você pode acompanhar o culto ao vivo, acessar a Bíblia 
online, fazer suas doações, tudo ao mesmo tempo! 
 
Procure na loja de aplicativos do seu celular (Android e IOS):  

 
 


