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GUERRA ESPIRITUAL: EM GERAL 

A Bíblia deixa claro que o bem e o mal existem como realidade. O 
bem e o mal estão em toda parte na terra, inclusive dentro de todo ser 
humano aqui. Como crentes em Jesus Cristo, temos um grande potencial 
para derrotar o mal através de três meios principais: 

1) o sangue de Jesus Cristo que nos salva, 

2) a habitação do Espírito Santo que nos capacita, e 

3) o nome do Senhor Jesus Cristo, a autoridade que servimos. 

Os cristãos precisam ler a Bíblia regularmente. Os cristãos precisam 
acreditar na Bíblia. Jesus Cristo literalmente ordenou a Seus crentes que 
assumissem a autoridade e expulsassem os maus espíritos em Seu nome. 
Existe uma guerra entre o bem e o mal que está em andamento. 

Jesus Cristo, que é Deus, nos ordena a lutar contra a guerra espiritual 
do lado do bem. 

Marcos 16:17 E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu 
nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 

João 14:14 Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 

Lucas 10:19 Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e 
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada, absolutamente, vos 
causará dano. 

Irmãos e irmãs, façam boas obras. Não seja um saco de pancadas para 
diabos. Coloque-os em seu lugar, que está sob seus pés: eles são inimigos 
derrotados. 

Aqui estão quatro etapas úteis para inicializar a guerra espiritual que 
você pode usar agora: 

1) Arrependa-se do pecado que você ou um antepassado podem ter 
cometido. "Arrependimento" significa querer abandonar o pecado 
inteiramente. Não vai fazer isso de novo. 

2) Perdoe a pessoa que causou o pecado em sua vida. "Perdoar" 
significa querer deixar o assunto passar inteiramente para as mãos de 
Jesus. Perdoe-se também. 
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3) Vincule, enjaule e encadeie os demônios no nome de Jesus Cristo. 

POR EXEMPLO: "Todos diabos em minha vida eu amarro, enjaulo e 
corrente desde este momento até o fim do mundo, em nome de Jesus 
Cristo". 

4) Lance os diabos aos pés de Jesus Cristo para julgamento imediato. 

POR EXEMPLO: "Em nome de Jesus Cristo, expulso todos os diabos 
de minha vida que tenho amarrado, enjaulado e acorrentado, e os envio 
aos pés de Jesus Cristo para julgamento imediato." 

Repita estes passos tanto quanto você precisar. Agora você tem um 
plano de batalha. Ataque. 

Se você é um crente, essas orações serão muito eficazes para você. 
Você também pode desenvolver mais habilidades e insights mais tarde, 
através do estudo da Bíblia, oração e experiência de vida. 

A guerra espiritual também inclui lutar para outros. Os cristãos são 
chamados para serem santos. Podemos certamente interceder para outros, 
inclusive fazendo guerra espiritual contra os diabos que afetam nossos 
familiares, vizinhos e comunidade. 

POR EXEMPLO: "No nome de Jesus Cristo, eu prendo, cativo e 
encadeia cada diabo no Brasil no chão, sob o chão, no ar e na mar, desde 
este momento até o fim do mundo." 

Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me 
ungiu para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para curar os 
quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, e 
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, 

É realmente impressionante quão eficaz é a guerra espiritual. 

Filipenses 4:13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 

Toda a glória e honra e louvor ao Senhor Jesus Cristo, o grande e 
santo rei! Eu te amo. 


