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https://versiculododia.wordpress.com/2013/04/15/sucesso-com-derrota-ou-fracasso-com-vitoria/


DA DERROTA À VITÓRIA 

•Natureza Pecaminosa – Rm 7: 21-24 

•Mundo – Ef 2:1,2 

•Satanás – 2 Co 4:4; 1 Pe 5:8  

Uma Jornada em Terreno Minado 

ALCIDES J. BAZIOLI – LAERCIO RIBEIRO 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2013/09/20130918283102.html
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Satanás: Adversário 

Diabo:  Diabolos 
  
Dado à calúnia, Difamador, que Acusa 
com Falsidade  
Caluniador, que faz comentários 
maliciosos 

http://livrodenarnia.blogspot.com/
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Algumas  Atuações conf. as Escrituras: 

Causa opressão – At 10:38 

Causa morte – Hb 2:14 

Ilude os ser humano – 2 Tm 2:26 

Apossa-se do ser humano – Jo 13:27 

Produz falsos cristão -  Mt 13: 25, 38, 39;  2 Co 11:13-15  

Ele é o tentador  – 1 Ts 3:5 

Acusador – Ap 12:9,10 

https://cinefiliapontocom.wordpress.com/2011/01/04/nao-cite-a-magia-profunda-para-mim-feiticeira-eu-estava-la-quando-ela-foi-criada/
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“Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda 
ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa 
devorar.” 1 Pe 5:8 

http://loucosporlivrossefilmes.blogspot.com/2012/06/sombra-e-escuridao.html
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 “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 Co 4:4 

“noema” ( mente, pensamento e propósito) 

 
  

“Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está 
vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim” Jo 14:30 

Archon ( governador, comandante, chefe, lider) 
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Jó  1  

Pedro  -  Lc 22:31   

Jesus  -  Mt 4   

https://apenas1.wordpress.com/tag/jo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Pedro_(Caravaggio)
http://www.encontrocomobispo.org/2014_03_01_archive.html
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 "Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem 
realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e 
não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando 
mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da 
mentira.” Jo 8: 44 

                                  pseudos:  
Mentira 
Falsidade consciente e intencional 
Num sentido amplo, tudo que não é o que parece ser  
De preceitos perversos, ímpios, enganadores 
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http://filmesdodanilo.blogspot.com/2010/05/advogado-do-diabo-devils-advocate.html
http://www.youtube.com/watch?v=IzvUmZnRWwU
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O que fazer ? 

http://metanoia.spaceblog.com.br/185844/O-QUE-FAZER-QUANDO-NAO-SE-SABE-O-QUE-FAZER/
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“Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele 
fugirá de vocês.” Tg 4:7  

 hupotasso:  
                    submeter ao controle de alguém 
                    sujeitar-se, obedecer 

anthistemi:  
colocar-se contra, opor-se, resistir 
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Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 

Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes 
contra as ciladas do diabo, 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.  Por isso, vistam 
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia 
mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.    
Ef 6:10-13 
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Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.  
                                                                                                

Endunamoo 
receber força, ser fortalecido, cresçer em força 

Kratos  
uma ação poderosa, um obra de poder 
 

Ischus  
habilidade, força, vigor, poder 

Ef 6:10 
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 “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem 
mim vocês não podem fazer coisa alguma.” Jo 15:5 

“ Tudo posso naquele que me fortalece.” Fp 4:13 
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Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes 
contra as ciladas do diabo, 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.  Por isso, vistam 
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia 
mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.    
Ef 6:10-13 
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Vistam toda a armadura de Deus, 
 para poderem ficar firmes  
contra as ciladas do diabo... 

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

methodeia: artifícios, truque, arte, malandragem 

histemi: ficar em pé 

anthistemi: colocar-se contra, opor-se, resistir 
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Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes 
contra as ciladas do diabo, 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.  Por isso, vistam 
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia 
mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.    
Ef 6:10-13 
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porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim 

contra principados 
    e potestades 

contra os dominadores  
   deste mundo tenebroso  

contra as forças  
    espirituais do mal  
    nas regiões celeste  

“Poderes da região celestial” 

Ef 1:3,10,20; 2:6 

http://esporte.ig.com.br/lutas/veja+fotos+de+luta+grecoromana+na+times+square/n1300154971378.html
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“Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da 
verdade, vestindo a couraça da justiça  e tendo os pés 
calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, 
usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar 
todas as setas inflamadas do Maligno.  Usem o capacete da 
salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.” 
  
                                                                                            Ef 6:14-17 
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...cingindo-se com o cinto da verdade,...  

 Sl 199:160 ; Jo 17:17 – Palavra Revelada 

Jo14:6  -  Palavra Encarnada 

 Pv 12:22 

https://plus.google.com/110748942843055464785/posts/Xnve21q89hf
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“vestindo a couraça da justiça”  

Rm 6:10-14 - prática 

A   Justiça nos é imputada pela fé. 
   Rm 5:1; 2 Co 5:21; Ef 4:24 

Retidão de caráter 

http://gamespace.daemon-tools.cc/eng/news/new-ryse-son-of-rome-screenshots-and-characters-were-presented-2013-07-19
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“Reputação é o que as pessoas pensam de mim. Caráter é o 
que eu sou quando ninguém esta olhando” 
D.L. Moody 

“Assim como no caso do Messias é o caráter que 
que vence a batalha e não a força bruta” 
Bíblia de Estudo NVI 
  

http://jeanialima.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

