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nos quais costumavam 
viver, quando seguiam a 

presente ordem deste 
mundo e o príncipe do 

poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que 

vivem na desobediência.
Ef 2.2



Quisemos visitá-los. Eu 
mesmo, Paulo o quis, e 
não apenas uma vez, 
mas duas; Satanás, 
porém, nos impediu.

1Ts 2.18



Reconhecendo os 
esquemas de Satanás, 

Paulo deu aos efésios o 
ensino necessário para o 

sucesso na batalha 
espiritual.



para que Satanás não 
alcance vantagem 

sobre nós, pois não 
lhe ignoramos os 

desígnios.
1Co 2.11



Os fatos da realidade da 
batalha espiritual que um 

cristão precisa saber e 
incorporar para que seja 

bem sucedido.



Finalmente, 
fortaleçam-se no 
Senhor e no seu 

forte poder.
Ef 6.10



1º Fato: Estamos no meio de 
uma batalha  



Vistam toda a 
armadura de Deus, 
para poderem ficar 

firmes contra as 
ciladas do diabo,

Ef 6.11



pois a nossa luta não é contra 
pessoas, mas contra os 

poderes e autoridades, contra 
os dominadores deste mundo 

de trevas, contra as forças 
espirituais do mal nas regiões 

celestiais.
Ef 6.12



2º Fato: 
A identidade do inimigo  



pois a nossa luta não é contra 
pessoas, mas contra os 

poderes e autoridades, contra 
os dominadores deste mundo 

de trevas, contra as forças 
espirituais do mal nas regiões 

celestiais.
Ef 6.12



Vistam toda a 
armadura de Deus, 
para poderem ficar 

firmes contra as 
ciladas do diabo,

Ef 6.11



pois a nossa luta não é contra 
pessoas, mas contra os poderes 

e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de 

trevas, contra as forças 
espirituais do mal nas regiões 

celestiais.

Ef 6.12



A que caiu à beira do 
caminho são os que a 

ouviram; vem, a seguir, o 
diabo e arrebata-lhes do 

coração a palavra, para não 
suceder que, crendo, sejam 

salvos.
Lc 8.12



pois a nossa luta não é contra 
pessoas, mas contra os 

poderes e autoridades, contra 
os dominadores deste mundo 

de trevas, contra as forças 
espirituais do mal nas regiões 

celestiais.
Ef 6.12



3º Fato: 
Como devemos proceder  



Finalmente, 
fortaleçam-se no 
Senhor e no seu 

forte poder.
Ef 6.10



Mas ele me disse: Minha graça é 
suficiente para você, pois o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza. 
Portanto, eu me gloriarei ainda 
mais alegremente em minhas 

fraquezas, para que o poder de 
Cristo repouse em mim.

2Co 12.9



Vistam toda a 
armadura de Deus, 
para poderem ficar 

firmes contra as 
ciladas do diabo,

Ef 6.11



Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para 
que possam resistir no 
dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de 

terem feito tudo.
Ef 6.13



4º Fato: 
O que esperar como vitória 



Vistam toda a 
armadura de Deus, 
para poderem ficar 

firmes contra as 
ciladas do diabo,

Ef 6.11



Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para 
que possam resistir no 
dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de 

terem feito tudo.
Ef 6.13



Conclusão: 
Precisamos de...



Sede sóbrios e 
vigilantes. O diabo, 

vosso adversário, anda 
em derredor, como leão 

que ruge procurando 
alguém para devorar; 

1Pe 5.8



resisti-lhe firmes na fé, 
certos de que sofrimentos 
iguais aos vossos estão-se 

cumprindo na vossa 
irmandade espalhada pelo 

mundo.
1Pe 5.9


