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Introdução



Os nossos inimigos1 Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados,2 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



Os nossos inimigos

3 Anteriormente, todos nós também 
vivíamos entre eles, satisfazendo 

as vontades da nossa carne, 
seguindo os seus desejos e 

pensamentos. Como os 
outros,éramos por natureza 

merecedores da ira.
Ef 2



Os nossos inimigos18 Sei que nada de bom habita em 
mim, isto é, em minha carne. Porque 

tenho o desejo de fazer o que é 
bom, mas não consigo realizá-lo.19
Pois o que faço não é o bem que 
desejo, mas o mal que não quero 
fazer, esse eu continuo fazendo.

Rm 7



Os nossos inimigos13 Quando alguém for tentado, jamais 
deverá dizer: “Estou sendo tentado 
por Deus”. Pois Deus não pode ser 

tentado pelo mal, e a ninguém
tenta.14 Cada um, porém, é tentado 
pelo próprio mau desejo, sendo por 

este arrastado e seduzido.

Tg 1



I 
Qual o propósito do 

nosso inimigo?



Rebeldia a DeusPois a rebeldia é como o pecado 
da feitiçaria, e a arrogância 

como o mal da idolatria. Assim 
como você rejeitou a palavra do 
SENHOR, ele o rejeitou como 

rei.

1 Sm 15.23



Rebeldia a DeusSe afirmarmos que 
estamos sem pecado, 

enganamos a nós 
mesmos, e a verdade não 

está em nós.

1 Jo 1.8



II
Qual a sua 

maneira de agir



Uma alternativa ao povo de 
Deus 15 Não amem o mundo nem o que 

nele há. Se alguém ama o mundo, 
o amor do Pai não está nele.16
Pois tudo o que há no mundo a 

cobiça da carne, a cobiça dos olhos 
e a ostentação dos bens não 

provém do Pai, mas do mundo.

1 Jo 2



Uma alternativa ao povo de 
Deus 

17 O mundo e a sua cobiça 
passam, mas aquele que faz 

a vontade de Deus 
permanece para sempre. 

Advertência contra os 
Anticristos .

1 Jo 2



Conclusão



Não se deixe enganarSe afirmarmos que 
estamos sem pecado, 

enganamos a nós 
mesmos, e a verdade não 

está em nós.                     

1 Jo 1.8



Apegue-se a palavra de 
Deus

Santifica-os na 
verdade; a tua 

palavra é a 
verdade.        

Jo 17.17



Apegue-se a palavra de 
Deus

1 Portanto, irmãos, rogo-lhes 
pelas misericórdias de Deus 

que se ofereçam em sacrifício 
vivo, santo e agradável a 

Deus; este é o culto racional 
de vocês. 

Rm 12



Apegue-se a palavra de 
Deus2 Não se amoldem ao padrão deste 

mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que 
sejam capazes de experimentar e 

comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus. 

Rm 12



Apegue-se a palavra de 
DeusUsem o capacete da 

salvação e a espada 
do Espírito, que é a 
palavra de Deus.

Ef 6.17



Apegue-se a palavra de 
Deus

Guardei no 
coração a tua 

palavra para não 
pecar contra ti. 

Sl 119.11



OraçãoE não nos deixes cair 
ema tentação, mas livra-
nos do mal, porque teu é 

o Reino, o poder e a glória 
para sempre. Amém.       

Mt 6.13



OraçãoPortanto, confessem os seus 
pecados uns aos outros e 

orem uns pelos outros para 
serem curados. A oração de 
um justo é poderosa e eficaz.

Tg 5.16



Oraçãopois não temos um sumo 
sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas 
fraquezas, mas sim alguém que, 

como nós, passou por todo tipo de 
tentação, porém, sem pecado.

Hb 4.15



Demonstrando a 
vitóriaMiserável homem 

que eu sou! Quem 
me libertará do corpo 
sujeito a esta morte?

Rm 7.24



Demonstrando a 
vitóriaNão sobreveio a vocês tentação que 

não fosse comum aos homens. E Deus 
é fiel; ele não permitirá que vocês 

sejam tentados além do que podem 
suportar. Mas, quando forem tentados, 

ele mesmo lhes providenciará um 
escape, para que o possam suportar.

1 Co 10.13


