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Na semana passada, vimos o que é a carne e como podemos vencê-la. Na lição de hoje, 
estudaremos o terceiro aliado do pecado na luta contra nós: o Diabo. Trata-se de um 
inimigo que tem um diferencial em relação aos dois primeiros: ele é um ser pessoal e 
inteligente.

1. EM SUA OPINIÃO, QUEM É O DIABO? QUAIS SÃO AS SUAS CARACTERÍSTICAS?

Popularmente, o Diabo é visto como um ser de cor vermelha e feições humanas, com 
chifres, rabo pontiagudo e um tridente na mão. Contudo, a Bíblia Sagrada o apresenta 
como um ser espiritual, um anjo criado por Deus, mas que se rebelou contra o seu 
Criador. Além de Diabo (caluniador ou acusador), essa criatura maligna também é 
chamada de Satanás (adversário), dragão e serpente (Apocalipse 12.9; 20.2).

Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre Satanás. Antes de tudo, como o próprio 
nome diz, ele é nosso adversário. Para compreendermos biblicamente quem ele é e quais 
são as suas características, vamos a alguns textos (não passe por essas características 
rapidamente. Invista tempo na compreensão delas):    

• A serpente é astuta (Gênesis 3.1)
• O Diabo é tentador (Mateus 4.1)
• É um ladrão da Palavra de Deus (Lucas 8.12)
• É mentiroso e pai da mentira (João 8.44)
• Induz as pessoas ao pecado (João 13.2)
• É enganador (2Coríntios 11.14)
• Arma ciladas (Efésios 6.11)
• Satanás é poderoso (2Tessalonicenses 2.9)
• O Diabo é oportunista (1Pedro 5.8)
• O Maligno exerce poder sobre o mundo (1João 5.19)

2. QUAIS DESSAS CARACTERÍSTICAS MAIS CHAMOU A SUA ATENÇÃO E VOCÊ 
PERCEBE NAS AÇÕES DO DIABO CONTRA A SUA VIDA? HÁ ALGUMA HISTÓRIA 
QUE VOCÊ POSSA COMPARTILHAR SOBRE ISSO?
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3. A PARTIR DESSAS CARACTERÍSTICAS DO DIABO, EM SUA OPINIÃO, 
COMO ELE PODE SER VENCIDO?

Além de versículos que o descrevem, há na Bíblia Sagrada textos que nos 
ensinam como vencer o Diabo. Vamos a alguns deles (mais uma vez, não 
passe por esses pontos rapidamente, mas invista tempo na compreensão deles, 
especialmente da aplicação):

Usando a Palavra de Deus (Mateus 4.4,7,10)

4. COMO PODEMOS USAR A PALAVRA DE DEUS PARA VENCER O DIABO?

Pedindo a Deus livramento (Mateus 6.13) e proteção (João 17.15)

5. QUAL A DIFERENÇA ENTRE LIVRAMENTO E PROTEÇÃO?

Não dando oportunidade ao Diabo (Efésios 4.27)

6. COMO PODEMOS DAR OPORTUNIDADE AO DIABO?

Usando a armadura de Deus (Efésios 6.10-18)

7. QUAIS SÃO OS ELEMENTOS DA ARMADURA DE DEUS E COMO 
PODEMOS USÁ-LOS PARA VENCER O DIABO?

Submetendo-se a Deus e resistindo ao Diabo (Tiago 4.7)

8. POR QUE A SUBMISSÃO A DEUS E A RESISTÊNCIA AO DIABO SÃO 
TRATADOS EM CONJUNTO? QUAL A RELAÇÃO ENTRE ELAS?

Estando alerta e vigiando (1Pedro 5.8)

9. COMO PODEMOS ESTAR ALERTA E VIGILANTES QUANTO AO DIABO?

Não tendo medo dele e de suas perseguições (Apocalipse 2.10)

O Diabo é um ser espiritual maligno que quer nos matar, roubar e destruir (João 
10.10). Contudo, Jesus já o derrotou. Está escrito que “para isso o Filho de Deus 
se manifestou: para destruir as obras do Diabo” (1João 3.8). E a vitória de Jesus 
contra o Maligno foi dada a nós. Ele disse aos seus discípulos: “Eu vi Satanás 
caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre 
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cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano” 
(Lucas 10.18-19). Aproprie-se dessa autoridade e vença o Diabo em nome de 
Jesus!

Palavra Pastoral:

Queridos líder,

Enquanto pastores da Central, gostaríamos de deixar as seguintes palavras para 
você:

Convide todas as pessoas da sua célula para participar dos cultos de celebração 
aos domingos. Queremos ver todos os membros e frequentadores das nossas 
células plenamente integrados à igreja e participar dos cultos é algo fundamental 
para isso;
Nesse sentido, nas reuniões da célula, peça para alguém dar um testemunho 
sobre um culto que tenha sido marcante em sua vida. Isso poderá incentivar os 
presentes a participar;
No dia 08/12, domingo, às 16h, na IBC2, haverá culto de líderes. Sua presença 
é indispensável. Participe e leve o seu líder em treinamento.

Que o Senhor te abençoe, capacite e recompense pelo seu belíssimo trabalho!
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