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Quebra-gelo: 

1. Conversem um pouco sobre a leitura do livro de Neemias. Pergunte: O que mais tem cha-
mado sua atenção? 

2. Quando está enfrentando uma dificuldade ou oposição, você é do tipo que resiste e continua 
em frente ou tem a tendência de desanimar e desistir?

Leitura bíblica: Neemias 4.6-9

Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade 
da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, 
Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros 
de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. 
Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e 
colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles.

OBJETIVO

Entender que Jesus venceu o Diabo na cruz e por isso podemos resistir aos nossos inimigos que 
tentam impedir a obra de restauração.

INTRODUÇÃO

O texto afirma que os inimigos ficaram furiosos quando viram os muros sendo reconstruídos e as 
brechas fechadas. Planejaram atacar Jerusalém e também causar confusão. 

Sambalate, Tobias e os outros são figuras de nossos inimigos espirituais. O apóstolo Paulo disse 
que a nossa luta não é contra carne e sangue e sim contra os principados e as potestades, 
Efésios 6.12, ou seja, o exército de Satanás. Os inimigos ficam furiosos com a obra de 
restauração de Deus. Detestam quando uma pessoa é transformada por Jesus. Sempre tentam 
impedir essa obra, atacando os crentes e causando confusão em nossa vida. 

Pergunta: você tem percebido ataques do inimigo tentando parar a obra de Deus em sua vida?

1. O que é próprio do inimigo? 

a) Enganar - mentir

O que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 
11.3

Toda operação do adversário se dá por meio do engano. Foi assim que o pecado entrou no 
mundo: ele enganou a mulher!! Jesus afirmou que o Diabo é mentiroso e o pai da mentira.
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b) Atacar a mente - cegar

O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da 
glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4.4

O acusador cega a nossa mente. Uma das áreas em que ele mais atua é na mente. Coloca 
dúvida naquilo que Deus falou, como fez com a mulher no Jardim do Éden. A Bíblia fala de dardos 
inflamados lançados contra nós, atingindo nossa mente e gerando pensamentos impuros e 
malignos.

c) Aprisionar

Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e 
escapem da armadilha do Diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2.25,26

Nosso inimigo prepara armadilhas para roubar a palavra de Deus do coração e para tirar-nos a 
sensatez, a sobriedade, tornando-nos prisioneiros dele.

d) Disfarçar - transfigurar

Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. (2 Coríntios 11:14)

Esta é uma das principais características de nosso inimigo: o disfarce. Ele tem a capacidade de 
se transfigurar em anjo de luz. Não se apresenta como ele é; pelo contrário, mostra-se bonito, 
encantador, cheio de ofertas para seduzir a todos. Essa foi a estratégia usada com Eva e também 
com Davi, quando este levantou o censo sem consultar a Deus.

e) Oprimir - com enfermidades

Certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um 
espírito que a mantinha doente havia dezoito anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia 
endireitar-se. Lucas 13.10-11

O texto bíblico faz referência à enfermidade causada por Satanás. Nem toda enfermidade é 
diabólica, mas muitas são.  Essa mulher estava assim por causa de um espírito de enfermidade. 

f) Conduzir - com falsas doutrinas

O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos 
enganadores e doutrinas de demônios. I Timóteo 4.1

Existem ensinos de demônios e, no fim dos tempos, muitos irão segui-los. O inimigo é o maior 
inventor de doutrinas para nos desviar da verdade. Toda doutrina que exalta o homem, o 
humanismo, que nos leva a confiar não apenas em nós mesmos, mas também em nossas boas 
obras, é proveniente do inferno.

2. Qual o resultado da obra de Jesus? 

Apesar de poder fazer tantas coisas, Satanás foi derrotado pela obra de Jesus Cristo na cruz do 
calvário. Essa derrota já havia sido profetizada no Jardim do Éden, Gênesis 3.15, quando Deus 
falou que o descendente da mulher, Jesus, feriria a cabeça do nosso maior inimigo.

A vitória de Jesus sobre as forças do diabo foi completa. A Palavra afirma:
 

a) Jesus destruiu as obras do diabo 

 Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o 
Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. I Jo 3.8
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Jesus destruiu as obras do Diabo. Quais obras? As obras do pecado. Todas as consequências 
geradas pela entrada do pecado no mundo foram removidas pela obra de Jesus na cruz.

b) Jesus cancelou o escrito de dívidas contrário a nós

e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, 
pregando-a na cruz. Colossenses 2.14

Nós tínhamos uma dívida para com Deus. Jesus a removeu e pregou-a na cruz. Recebemos a 
salvação pela graça do Senhor, mas o preço foi pago. Jesus pagou. Logo, o diabo não tem mais 
como nos acusar. Foi pago!

c) Jesus triunfou na cruz

e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre 
eles na cruz. Colossenses 2.15

Jesus entregou sua vida sem pecado satisfazendo a justiça de Deus. Um justo morreu por um 
injusto. Na cruz, a obra de Satanás foi desfeita e sua autoridade, removida. O verbo despojar, 
apekoyo, no grego, significa afastar, despir completamente. A vitória foi pública, como acontecia 
antigamente, quando os derrotados eram trazidos cativos à vista de todos. 

3. O que devemos fazer? 

Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o Reino de Deus. 
Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? 
Só então poderá roubar a casa dele. Mateus 12.28-29

O texto narra a ocasião em que Jesus curou um endemoninhado cego e mudo. Os fariseus o 
acusaram de realizar o milagre pelo poder de Belzebu. O Mestre respondeu que se estivesse 
operando por esse suposto poder, o reino de Satanás estaria dividido e um reino dividido não 
subsiste. Entretanto, se operava maravilhas pelo poder do Todo-Poderoso, o reino de Deus era 
chegado. E o Senhor Jesus explicou o que tinha feito: entrou na casa do homem forte, Satanás, 
amarrou-o, e então tomou tudo o que lhe havia sido roubado. O DIABO FOI AMARRADO E SUAS 
OBRAS DESFEITAS. Por essa razão, nós podemos orar para impedir sua atuação e restringir sua 
esfera de ação.

CONCLUSÃO

O inimigo tenta impedir a obra de restauração do Senhor, mas por meio da oração nós podemos 
amarrá-lo e deixá-lo impedido de agir. Ele pode tentar, mas a obra de restauração de Deus não 
vai ser impedida. Os muros já foram fechados!!

DESAFIO: 
Tire um tempo agora para orar amarrando Satanás. Pergunte quantos estão passando por lutas 
espirituais durante este período de ministrações sobre restauração. Deus vai restaurar todas as 
vidas e o inimigo não poderá detê-Lo. Ore amarrando toda obra de Satanás.

AVISOS E AGENDA DA CENTRAL: 

• Conferência de Missões “Por Cristo, aos mulçumanos”, será na IBC2, de 14 a 16 de 
Novembro. Informações e inscrições: porcristoaosmulçumanos.com. 

• Nosso evento de colheita está chegando. Será na semana de 10 a 15 de Novembro. 
Que tal fazer uma reunião toda baseada nos “Four Points”? Que tal deixar que o líder em 
treinamento coordene este evento desta vez? Escolham um ou dois membros da célula 
para contarem sobre sua conversão e como estas quatro verdades simples transformaram 
a sua vida. Orem e convidem seus amigos e parentes. E deixe os resultados com Deus.


