
INTRODUÇÃO
Hoje será o último estudo da nossa série especial de lições sobre: VITÓRIA. Qual tem sido o impacto dessas lições em sua 
vida? E nos membros da sua célula? Cremos que se cada pessoa colocar em prática em seu dia a dia tudo o que estamos 
aprendendo nesta série especial, bem como os desafios práticos que estão sendo lançados ao final de cada lição, você e 
sua célula viverão uma revolução em todas as áreas das suas vidas!

Orientação ao líder: Você recorda qual foi o desafio da semana passada? Separe um momento no encontro de hoje 
para que os presentes deem testemunhos e compartilhem como estão se saindo. E fique ligado no desafio que será 
lançado ao final da lição desta semana, deixando-o bem marcado, e crie uma espécie de “competição” ou “pacto” 

entre os membros para toda a célula se envolver junta. 

EXISTE UM INIMIGO?
Muitos não creem na existência do diabo e desconhecem suas armas, seus agentes e suas estratégias. No máximo, 
consideram que o inimigo é apenas uma energia negativa presente nas pessoas. Não podemos superestimar o inimigo. Há 
uma posição extremada, que considera que o diabo é responsável por tudo. Nesta posição, o homem deixa de ser culpado 
e se torna uma vítima. Mas, também não devemos subestimar o inimigo. 

A realidade do mundo espiritual não pode passar despercebida. Na leitura do NT, mesmo os mais desavisados irão perceber 
uma clara contraposição se apresentando: (1) Reino da Luz versus Reino das Trevas; (2) Cristo versus Anticristo; (3) Vida 
versus Morte e (4) Verdade versus Mentira.  Só isso já seria suficiente para mostrar que existem dois Reinos espirituais 
se contrapondo, cada um destes Reinos com Reis e objetivos distintos, atuando de maneira antagônica. O apóstolo Paulo 
detalha essa questão, no conhecido texto escrito aos Efésios 6:12: “Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas 
contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões 
celestiais.”

Paulo afirma que estamos envolvidos em uma batalha espiritual e que esta batalha não é contra seres humanos. Essa 
batalha é travada contra Satanás e seu organizado exército. Nesta mensagem, a ideia é mostrar quem é o nosso inimigo, 
expor as suas obras e como podemos vencê-lo.

Pergunta: você consegue citar algum texto bíblico em que nosso inimigo é apresentado? Você é capaz de mencionar alguns 
nomes que ele recebe na bíblia?
• Satanás e demônio (Lucas 10:17-20)
• Dragão e Serpente (Apocalipse 12:9),
• Deus deste Século (2 Coríntios 4:4),
• Príncipe deste Mundo (João 12:31),
• Imperador das Trevas (Colossenses 1:13)
• Ladrão (João 10:10).

COMO O INIMIGO AGE?
O Diabo atua em várias áreas e de maneiras distintas. No texto de Efésios 6, a palavra nos diz que o diabo age através de 
ciladas. A palavra no original é METODEIA, que significa método. Os inimigos têm método para atacar os filhos de Deus No 
quadro abaixo você vai encontrar os principais métodos de atuação do inimigo. Esta tabela deve ser preenchida de maneira 
participativa. Peça aos presentes para lerem o versículo citado na coluna da esquerda e em seguida, peça para as pessoas 
numerarem a coluna da direita de forma correspondente ao versículo. Se preferir, organize os presentes em duplas ou trios 
para realizarem a tarefa.

Versículo Alguns métodos do inimigo 

1 2 Coríntios 11:3 Aprisionar

2 2 Coríntios 4:4 Enfermar 

3 2 Timóteo 2:25-26 Cegas (atacar a mente) 

4 2 Coríntios 11:14 Enganhar (mentir)

5 Lucas 13:10-11 Conduzir (com falsas doutrinas) 

6 1 Timóteo 4:1 Roubar a palavra

7 Lucas 8:12 Disfarçar

Todos estes métodos de atuação do inimigo tem um objetivo comum, apresentado de maneira clara por Jesus em João 
10.10: “O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.”

Série Vitória

Vencendo a batalha espiritual
Lição de célula: 17 a 22 de junho. 



COMO VENCER O INIMIGO?
Toda base da vitória contra os nossos inimigos pode ser entendida pelo texto abaixo, que afirma que a vitória foi conquistada 
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho:

“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte, não amaram a 
própria vida.” Apocalipse 12:11

a) Sangue do Cordeiro
O sangue do Cordeiro aponta para a obra de Jesus na Cruz do Calvário. Apesar de poder fazer tantas coisas, Satanás foi 
derrotado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa derrota do inimigo já havia sido profetizada no Jardim do 
Éden (Gênesis 3.15), quando Deus falou que o descendente da mulher (Jesus) feriria a cabeça de Satanás. A vitória de Jesus 
sobre as forças de Satanás foi completa e se manifestou em vários aspectos, pois a bíblia diz que 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.” (1 João 3:8)

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.
• 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 de Deus, 
mas o preço foi pago. Jesus pagou. Por essa causa, O Diabo não tem mais como nos acusar. Foi pago!
• 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 morrendo por um injusto. Por isso, na 
cruz, a obra de Satanás foi desfeita. Sua autoridade foi removida. O termo despojou (grego: apekoyo) significa afastar 
completamente, despir completamente. A vitória foi publica como acontecia antigamente quando os derrotados eram 
trazidos cativos à vista de todos.

b) A palavra do testemunho
“A palavra do testemunho aponta para uma vida de santidade e honra a Deus. Quando Jesus fala a respeito do batismo no 
Espírito Santo com seus discípulos, ele fala de receber poder para ser testemunhas.”(Atos 1.8)

Seremos testemunhas poderosas não somente declarando aquilo que temos visto e ouvido, mas também testemunhando 
através de nossas ações, vivendo uma vida de santidade e fidelidade a Deus. Por essa razão, precisamos ter vitória sobre 
o pecado. Isso dará a nós autoridade e fará de nós testemunhas vitoriosas. Jesus transferiu para nós:
• Autoridade para pregar.

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as nações.”(Mateus 28:18-19)

• Autoridade para expulsar os demônios.
“E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas [...] Estes sinais acompanharão os que 
crerem: em meu nome expulsarão demônios.” (Marcos 16:15-17)

CONCLUSÃO
A obra de Jesus na cruz do Calvário garante a todo aquele que crê em Jesus a vitória sobre os nossos inimigos. Vitória 
completa. Pergunte aos presentes: Você crê em Jesus? Você já entregou todas as áreas da sua vida a Jesus? Ore com as 
pessoas da sua célula, dando a elas a oportunidade de entregar suas vidas a Jesus e ore quebrando e desfazendo as obras 
do inimigo na vida delas.
• Vimos que existe um inimigo real, que não pode ser subestimado. 
• A Bíblia revela para nós as obras desse inimigo. Todas elas têm como objetivo roubar, matar e destruir.
• Toda obra de Satanás foi destruída; todo escrito de dívidas contra nós foi cancelado. O inimigo foi despojado de tudo o 

que tinha.
• Deus nos capacitou para resistir os planos e desígnios de Satanás, desde que sua vida esteja totalmente rendida a 

Jesus. 

Desafio da Semana: o seu desafio é se revestir da armadura de Deus. Seu objetivo é vencer o inimigo, e não empatar ou 
perder. Por isso, esteja preparado para a batalha: aprenda a lutar com as armas corretas. Leiam a texto Efésios 6:10-18. Ao 
longo dessa semana cada um deve pesquisar quais são os elementos da armadura de Deus e quais os seus significados. 
Todos os dias estar atento sobre qual arma usar para vencer cada batalha da semana.

AVISO              
Central em Festa: Dia 29 de junho, às 16h, no Expominas. Atrações: Marcos Almeida, Central de Adoradores, 3 Palavrinhas 
e muito mais. Prepare-se para uma festa incrível. E aumente suas expectativas: será o dia de uma grande novidade! 


