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SEGUNDA-FEIRA:  CASA DE LUZ OU DE TREVAS  
  
O conceito de luz e trevas é muito compreensível para nós. É parte da nossa 
percepção como humanos lidarmos com essa realidade do mundo natural. No 
entanto, existe uma esfera espiritual em que estamos inseridos e nela também 
existe uma clara distinção entre a luz e trevas, com consequências diretas em 
nossas vidas.  

“Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do 
Maligno.” 

1 João 5:19 
Não existe território neutro!   

Pois ele nos resgatou do domínio (império) das trevas e nos transportou para o 
Reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos 

pecados. Colossenses 1:10-14 
• Transportou; transpor, transferir, remover de um lugar para outro  

Deus é a fonte de luz em sua casa. A presença da luz divina em seu lar é capaz de 
invadir cada área de sua vida, desenvolvendo intimidade com Ele e fazendo com 
que você e a sua casa reflitam a realidade de Sua presença de forma visível ao 
mundo. Isso acontecerá em tudo o que são, têm e fazem. Toda casa precisa dessa 
luz espiritual.  
PARA QUE A SUA CASA SEJA DE LUZ, VOCÊ PRECISA...   

1. ESCOLHER SER DA LUZ  
Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, 
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida”. João 8:12  

DECIDA SER LUZ!!!   
Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9  

2. MANTER-SE NA LUZ  
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e 
bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. 
Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando 
como satisfazer os desejos da carne.  
Romanos 13:13-14  

• Salvação / Santificação / Glorificação   
Identifique e remova os  “pontos de apoio” das trevas.  
- Deuses estranhos (Dt 5.8)  
- Imagens de idolatria  
- Ocultos (questão cultural & reino de Deus )   
- Filmes, músicas e jogos animados satânicos  
Ore e pergunte a Deus se há algo na sua casa que seja consagrado ao maligno.   
Busque discernimento e faça o que o Espírito Santo colocar em seu coração.  
Se tiver dúvidas, procure alguém maduro espiritualmente para te instruir.  

3. OPOR-SE AS TREVAS   
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  



Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele que 
nasceu de Deus o protege, e o Maligno não o atinge. 1 João 5:18  
Lembre-se: O TAMANHO DOS GIGANTES QUE VOCÊ ENFRENTA REVELA O 
NÍVEL DE UNÇÃO QUE VOCÊ CARREGA!!!  
Diga: A minha CASA é uma casa de LUZ!!!  
As trevas espirituais estão em todo lugar. Ainda que invisíveis a olho nu, sua 
existência não deixa de ser uma realidade.  
O que são, exatamente, as trevas espirituais?   
Podemos defini-las como os aspectos do reino de Satanás e seus demônios: seu 
domínio, governo e atuação. O reino das trevas espirituais manifesta-se nos mais 
distintos segmentos da sociedade e do mundo.     
Essa é uma realidade tão profunda quanto a luz e a escuridão do mundo natural. A 
despeito de tão importante fato, a verdade é que muitas pessoas preferem 
negligenciar essa verdade. Escolhem estar no mundo do aqui e agora, 
do hedonismo e do prazer a qualquer custo, no reino da autossatisfação e da 
gratificação instantânea. Muitas pessoas vivem tanto tempo concentrando seus 
esforços no mundo temporal, ou seja, naquilo que diz respeito somente ao mundo 
físico, que se esquecem de prestar um pouco mais de atenção na realidade do 
mundo espiritual.    
O apóstolo Paulo trata justamente dessa questão ao escrever de modo claro e 
enfático: “Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; 
porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas” (2 Coríntios 
4.18)  
SUA CASA ESTÀ CHEIA DE LUZ OU TREVAS? Você acredita e considera o 
mundo das trevas espirituais? O mundo de trevas existe e tem trazido 
consequências às famílias, ainda que não completamente fisicamente. Por outro 
lado, temos um Deus de luz que deseja que você viva com ele nessa condição. A 
escuridão espiritual muitas vezes dificulta que a realidade da vida abundante e 
intensa de Deus concretize-se na vida das pessoas.  
A Bíblia diz que o Diabo veio para roubar, matar e destruir. Veio, enfim, trazer uma 
vida de miséria para todas as pessoas que habitam nesse mundo.  
Certamente, você e membros de sua família já presenciaram, ou estão 
presenciando, fatos e situações incontestáveis que comprovam a ação das trevas 
no seu dia a dia. Não será exatamente esta a razão pela qual tantas famílias 
incluindo as cristãs, vivem sofrendo em consequência da angústia, da opressão, da 
desesperança, da frustração, do desânimo, do medo, da violência doméstica, do 
divórcio, do abuso e da tirania de pensamentos e comportamentos incontroláveis? 
Você consegue identificar a influência desse reino obscuro nessas situações?  
Entretanto, existem boas-novas! Cristo quer que as famílias vivam uma vida de 
completa abundância, liberdade e proteção espiritual. Almeja a saúde genuína e a 
felicidade de seu lar.  

VOCÊ VIVE EM UM MUNDO QUE ESTÁ SOB A AÇÃO DO MALIGNO, MAS 
NÃO É NECESSÁRIO VIVER SOB ESSA AÇÃO. VOCÊ PODE PERTENCER A 

DEUS.  
Ao escrever sua carta direcionada aos Colossenses, o apóstolo Paulo mostra-nos, 
logo no primeiro capítulo, o ponto de partida para a nossa conscientização diária 
acerca da existência das trevas espirituais:  

‘’E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam 
agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e 



sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para 
que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, 

que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. 
Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do 
seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.’’ 

Colossenses 1.10-14 
De acordo com o apóstolo Paulo, vivendo na presença de Jesus, você é fortalecido 
com todo o poder do Espírito Santo. Você foi liberto do império das trevas e 
conduzido para um novo reinado, o Reino de Jesus, que é um governo de paz, de 
amor e de alegria.  
Decida tomar posse da herança de Deus para que você e sua família vivam na luz.  
Entregue sua vida a Jesus. Ore por sua família. Declare que você e sua família são 
vencedores em Jesus.  
 
  

TERÇA-FEIRA: A AÇÃO DAS TREVAS ESPIRITUAIS  
Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor.  

     Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8  
  
A Bíblia sagrada declara “Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está 
sob o poder do Maligno” (1 João 5.19) Esse é um versículo esclarecedor, pois 
mostra-nos que o mundo, o nosso meio, e os lugares físicos em que habitamos está 
constantemente sob a influência do maligno. 
Esses ataques acontecem individualmente e também se revelam na coletividade.   
A sociedade está estabelecida sobre pilares que representam verdadeiros 
modeladores da mentalidade atual. Estes pilares constituem grandes áreas 
responsáveis pela influência em todo o mundo e são conhecidos como: Os 7 
Montes, que também chamamos de 7 Esferas da Sociedade. São eles:  
Artes & Entretenimento   
Mídia & Comunicação   
Governo & Politica   
Economia & Negócios    
Educação & Ciência    
Família & Relacionamentos   
Igreja & Religião   
O que a Bíblia nos diz é que o poder do Maligno se encontra presente em cada uma 
dessas "montanhas”. De fato, você pode pensar em exemplos contundentes de 
como as trevas espirituais, a ação do inimigo no mundo, estão presentes em cada 
um deles, seja pela corrupção, pela violência, pela exploração ou pela destruição de 
valores morais.  
Por essa mesma razão, como cristãos, devemos entender a necessidade da Igreja 
de Cristo contextualizar-se à cultura prevalecente de seu tempo, esforçando-se, 
segundo o Espírito Santo, para estar presente em cada um desses aspectos da 
sociedade. Lembre-se que a igreja de Cristo não será vencida, pois é parte do Reino 
superior de Luz, o Reino de Jesus Cristo. Como seguidor de Jesus, você pode 
exercer sua influência de luz em meio as trevas: como profissional, cidadão, membro 
de uma igreja e membro de sua família. Aja como um influenciador, apontando 
sempre para a pessoa de Cristo, em meio a sociedade e à cultura.  
  



Nosso papel como filhos do Rei é trazer Sua vontade para todos os ambientes 
em que nos encontramos hoje, para, assim, participarmos de uma 
transformação social, levando a verdade sobre Deus e o que Ele fez e ainda 
faz. Se cada um exercer esse nível de influência, uma invasão do Reino será 
promovida, até que todos os lugares sejam inundados pela cultura dos Céus, 
e, inevitavelmente, uma transformação social será desencadeada, invadindo 
todas as esferas.  
Ainda que essas 7 esferas da sociedade, caracterizadas como “montes”, 
sejam bem visíveis em seus aspectos físicos e temporal, elas são campo de 
uma batalha de ordem espiritual. As forças espirituais malignas atuam 
fortemente no mundo, em cada uma dessas áreas, mas com especial foco no 
que atinge a família e os relacionamentos humanos.    
Tudo se discerne espiritualmente. Portanto, ao ler as notícias nos jornais e ao ver 
as diversas influências sobre a sociedade e a cultura, lembre-se de que estamos 

em uma constante batalha espiritual. Por isso a Bíblia orienta-nos: 
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.  

Efésios 6:11,12 
A ação maligna trava forte ataque em nosso âmbito familiar, pois se a família é 
afetada, consequentemente todos os demais segmentos da sociedade sofrerão os 
efeitos.  
No entanto, milhares de famílias não possuem essa percepção. Quando não há o 
entendimento desta arena que se forma em nossas próprias casas, muitas vezes 
sobra apenas o ato de remediar e não é uma ficção. É preciso que cada família dê 
um basta nas obras malignas que tentam afligir seu lar, declarando que ela pertence 
ao Senhor.  
Algumas pessoas até identificam elementos em seu comportamento pessoal e na 
dinâmica familiar que indicam uma atmosfera espiritualmente “pesada “, incômoda 
e em combate. Algumas famílias, de fato, experimentaram situações dessa 
natureza, geração após geração, mas nunca chegam a quebrar os ciclos de 
negativismo, violência, pessimismo, miséria e destruição que resultam da ação 
maligna.  
Veja alguns exemplos práticos que podem indicar a presença de forças espirituais 
malignas no âmbito familiar:  

• Doença crônica repentina, por vezes sem explicação ou diagnóstico.  
• Pesadelos e sonhos ruins recorrentes.  
• Sons e visões aterrorizantes durante a noite.  
• Insônia ou sonolência incomum.  
• Problemas comportamentais e relacionais constantes.  
• Ansiedade e falta de paz duradoura.  
• Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro.  
• Movimento de objetos físicos de forma não natural.  
• Presença de odores nauseantes, estonteantes e inexplicáveis.  
• Atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma 
respiração tranquila.  
• Náuseas e dores de cabeça contínuas e sem explicação.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/11,12+


Situações como essas não são estranhas à algumas famílias. Como cristãos, é 
importante também ressaltar que o inimigo tentará levantar-se ainda mais 
fortemente contra a casa daqueles que são do Senhor. Por isso, é importante que 
você estabeleça uma posição firme.  
A ação maligna também pode tomar lugar na forma de influência e possessão de 
corpos humanos ou animais, ou ainda de lugares físicos. Por isso, a Palavra de 
Deus exorta-nos à necessidade de estarmos preparados e conscientes para 
enfrentar situações dessa natureza.  
Marcos 5:1 a 19.  
Relata a história de um homem que fazia dos sepulcros sua moradia. Aquele 
homem, que habitava na região da Palestina de Gadara, sofria a possessão de 
uma legião de demônios e, por isso, morava em total isolamento do convívio 
social. O texto relata que, após o encontro do gadareno com Jesus, o 
esquadrão de demônios que ocupava seu corpo pediu a Ele que não os 
mandassem sair daquela região. Observa-se que eram demônios ligados a 
àquela área, espíritos territoriais.  
Imploraram para que Jesus os mandasse entrar na manada de dois mil porcos 
que estava nas proximidades, sendo este pedido consentido por Jesus.   
A manada de porcos, então, se lançou ao mar e morreu afogada.  
1) EXISTEM REGIÕES QUE SÃO DOMINADAS POR ESPECIALIDADES DE 
DEMÔNIOS.  
Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerasenos. Quando Jesus 
desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu 
encontro.   vs. 1 e 2  
2) O PODER DA OPRESSÃO É O OBJETIVO DO INIMIGO.  
Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo 
com correntes; pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele 
arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era 
suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se 
com pedras entre os sepulcros e nas colinas.    vs. 3 a 5  
3) AS ESTRATÉGIAS DEMONÍACAS SÃO SUTIS E ATRAENTES.  
 Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta 
voz:  
 "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não 
me atormentes! " Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo!" 
Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome? " "Meu nome é Legião", respondeu 
ele, "porque somos muitos". E implorava a Jesus, com insistência, que não os 
mandasse sair daquela região.  vs 6 a 10   

O DIABO USA O DISFARCE E A FORÇA DO ENGANO PARA ENTRAR NAS 
VIDAS E LUGARES.   

Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.   2 Coríntios 11:14b  
Muitas vezes, conceitos e insinuações essencialmente malignos colocam-se diante 
de nós de forma bela, atraente e, até mesmo, politicamente correta.    
Os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão, para que 
as pessoas se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as 
causas espirituais.   
 4)  A AUTORIDADE DE JESUS CANCELA O DOMÍNIO DAS TREVAS.  



Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos 
neles". Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos 
porcos. A manada  
de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele 
se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade 
e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido.    vs.12 a 14  
5)  SEJA UM INFLUENCIADOR, APONTANDO SEMPRE PARA A PESSOA DE 
CRISTO, EM MEIO À SOCIEDADE E À CULTURA.  
Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião 
de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo; e ficaram com medo. Jesus 
disse: “Vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por 
você.    vs. 15 e 19b  
 Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde 
o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do 
diabo.   1João 3:8   
Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do 
Diabo, 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. Efésios 6:11-12  
Quando uma pessoa não vive com Jesus está sujeita ao poder de opressão, 
influência e até mesmo de possessão demoníaca, caso dê lugar a essa 
manifestação. Este é o objetivo do inimigo: escravizar, controlar e possuir para, 
então destruir, anular e matar.  
Por essa razão, a Bíblia, tão sabiamente, exorta-nos a não darmos lugar para o 
inimigo, pois tudo o que ele quer é apenas uma pequena fresta para introduzir-se.  

Não deem lugar ao Diabo. Efésios 4.27  
Não abra a porta do seu coração ou da sua família para as forças espirituais 
malignas.  
Cuidado com certos programas de TV, shows, vídeos, músicas, filmes, leituras, 
lugares e relacionamentos que esboçam a aparência e a essência do mal. Fique 
atento ao uso impróprio da internet ou dos canais de televisão. Atente para objetos 
consagrados a ídolos e santos. Se você tem filhos, saiba o que eles estão vendo, 
lendo, ouvindo, assistindo e fazendo. Não dê brechas e oportunidades ao Inimigo 
no seio de sua família.  
O inimigo procura espaços para manipular relacionamentos, escravizar 
filhos às drogas, atrair cônjuges para o adulltério ou pornografia e para cegar o 
entendimento. Não se deixe encobrir pelas trevas espirituais. Caminhe ao lado do 
Senhor, resista ao Diabo e ele fugirá de você.  
Lute mas nunca sozinho. Desfrute a comunhão dos santos, dos filhos da luz e da 
família de Jesus. Peça conselhos quando precisar. Como dizem as Escrituras:   
“Quem sai à guerra precisa de orientação, e com  muitos conselheiros se obtém a 

vitória.” Provérbios 24,6 
As trevas podem vir a agir em sua família, mas você é da luz. Proteja a sua casa 
das trevas, brilhando com a luz de Cristo em você. Você e eu somos família de Deus, 
integrantes de seu Reino. Somos o povo santo e escolhido, sacerdócio real, 
chamado para ser levantado e guerrear contra as forças das trevas espirituais. 
Somos chamados para vencer e proteger nossa casa desta atuação.  
 
 



Ore em voz alta:  
                         ORAÇÃO DE VITÓRIA SOBRE AS TREVAS ESPIRITUAIS!  
SENHOR JESUS, EU AGORA RENUNCIO, QUEBRO E DESLIGO DE MINHA VIDA 
E DE TODA A MINHA FAMÍLIA TODA DEPENDÊNCIA NEGATIVA, 
CATIVEIRO OU SUJEIÇÃO DEMONÍACA QUE EXISTE EM MIM OU NA MINHA 
CASA DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS POR MEUS ANTEPASSADOS, 
PAIS, AVÓS, BISAVÓS, CÔNJUGE, PARENTES OU QUAISQUER OUTROS 
SERES HUMANOS, VIVOS OU MORTOS, QUE NO PASSADO ME DOMINARAM 
OU CONTROLARAM DE MANEIRA CONTRÁRIA À VONTADE DE DEUS.  
DECLARO QUE SEREI LIBERTO DO ESPÍRITO DE MISÉRIA E MEDO.  
DECLARO O FIM DOS PESADELOS, INSÔNIA OU SONOLÊNCIA.... RENUNCIO 
TODOS OS PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS E RELACIONAIS 
CONSTANTES.   
PONHO FIM NA ANSIEDADE E FALTA DE PAZ.  
QUE NOSSAS CRIANÇAS TENHAM PAZ E FIQUEM LIVRES DE 
PERTURBAÇÕES SEM DIAGNÓSTICOS CLAROS.  
EM NOME DE JESUS, NOSSO LAR NUNCA MAIS SOFRERÁ DE INCÔMODOS 
QUE SURGEM POR MOVIMENTOS DE OBJETOS FÍSICOS.  
QUE O BOM PERFUME DE CRISTO E A PRESENÇA DO ESPÍRITO 
SANTO, ELIMINE OS ODORES INEXPLICÁVEIS, ATMOSFERA OFEGANTE, 
PESADA, TODA NÁUSEA E DORES DE CABEÇA.  
NESTE INSTANTE, CONFESSO O MEU ARREPENDIMENTO E PEÇO 
PERDÃO SE EXISTE ALGUÉM QUE EU DOMINEI OU CONTROLEI DE FORMA 
ERRADA.  
QUEBRO TODA MALDIÇÃO HEREDITÁRIA, AÇÃO DA MÍDIA, ENSINO 
CONTRÁRIO À PALAVRA DE DEUS E ESPÍRITO DE RELIGIOSIDADE VINDA 
DAS TREVAS ESPIRITUAIS EM NOSSO MEIO.  
AGRADEÇO AO SENHOR POR VENCER A AÇÃO DAS TREVAS E TODO 
ATAQUE DO MAL CONTRA MINHA CASA EM NOME DE JESUS!! AMÉM!  
   
 

QUARTA-FEIRA: A Batalha no Lar 
  

Texto Base: Mateus 8:5-13 
“Disse Jesus: O Ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.” João 10:10 

  
Os ataques do Inimigo acontecem de forma constante na sociedade e, em especial, 
dentro das famílias. Então, como podemos identificar exatamente se esta 
atuação está acontecendo de forma pontual em nosso próprio lar?  
O primeiro passo é ter consciência de que as trevas espirituais existem e que podem 
estar agindo em sua casa. Uma postura de vigilância é necessária em nossos lares. 
Então como podemos enfrentar esta batalha?  
A-Conheça a Palavra de Deus:   
A consciência é resultado do conhecimento da verdade. A resposta para 
desenvolver uma consciência clara a respeito das trevas não está em outro lugar, 
mas somente na Palavra de Deus. Não está em buscar alguém que leia mãos ou 
preveja o futuro, tampouco em horóscopos ou qualquer outra fonte, ao contrário do 
que, infelizmente, milhares de famílias acreditam em nosso país. A solução está na 
Bíblia, pois ela é a verdade. Como as próprias palavras de Jesus revelam:  



 “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertara.” João 8:32  
É fato que muitas famílias não têm adquirido o conhecimento necessário para que 
tenham uma consciência clara acerca daquilo que as afeta, e está aí um grave 
problema. Certa vez, o capuchinho franciscano Frei Herculano Alves declarou que 
90% dos católicos não conhecem a Bíblia e apenas 3% dos praticantes afirmam ler 
a Bíblia todos os dias. Muitos cristãos de fato, não conhecem a Bíblia. Agora pense 
sobre a sua própria vida: em qual posição você enquadraria a sua mesma nessa 
pesquisa? Como está a sua vida em relação à fonte de recursos para a sua vitória 
contra o reino das trevas?  
Hoje em dia, pessoas sabem muito sobre bruxaria, mediunidade, telepatia, magia, 
esoterismo, tarô, cabala, tabuleiro oujia, entre outros assuntos, mas, infelizmente, 
não sabem o verdadeiro significado dessas práticas e muito menos o que elas 
ocasionam na vida daqueles que se envolvem com elas.  
A consciência acerca das trevas espirituais só acontecerá de forma clara e produtiva 
quando se basear naquilo que Deus revelou a nós: a Sua Palavra. A Bíblia é a fonte 
de informação fidedigna sobre a natureza e as atividades das trevas espirituais. 
Através de Jesus, que é a verdade, descobrimos a maneira adequada de confrontar 
a dissimulação do Diabo.  
A falta de consciência espiritual também pode acontecer por ignorância, negligência 
ou mesmo apatia em relação a palavra. Portanto, faça justamente o contrário em 
sua casa. Existem várias formas de ensinar sua família acerca da Palavra de Deus 
e de incentivá-la diariamente a estar perto dela.  
Busque aprender mais sobre a Bíblia e compartilhe o que aprendeu com a 
sua família. Faça disso um hábito e um princípio em sua casa do no convívio familiar. 
Nunca é tarde para plantar a palavra da Verdade nos mais próximos.  
 B-Busque e Cultive a Maturidade Espiritual   
“Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria 
como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de 
menino.” 1 Coríntios 13:11  
O apóstolo Pedro escreve com propriedade quando diz: “Estejam alertas e vigiem. 
O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem 
possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé” 1 Pedro 5.8-9a  
A Bíblia adverte-nos a estarmos alertas. O Inimigo está rugindo e rodeando-nos com 
a intenção constante de derrotar-nos. Vigie e resista, permaneça firme! Desenvolva 
uma vida de oração, jejum e de busca pela Palavra.  
Se você deseja ser genuinamente bem-sucedido em sua caminhada com Cristo, 
precisa crescer espiritualmente. A maturidade espiritual é resultado do 
relacionamento diário com Deus e com Sua Palavra. Essa maturidade trará a 
percepção que você necessita para discernir o império das trevas e, 
consequentemente, para ser vitorioso em todos os aspectos de sua vida.  
C-Reconheça a existência de poderes espirituais malignos!   
O que encontramos como uma postura clara de consciência espiritual é o 
reconhecimento de sua existência. Não podemos ser subjugados pelo pavor, mas 
devemos, sim, estar submetidos a Deus e à Sua vontade, lembrando o que nos 
dizem as Escrituras: Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo e ele fugirá 
de vocês” Tiago 4.7   
Recuse o medo e substitua-o pelo temor a Deus. Assuma sua postura de um 
vencedor em Cristo, pois é isso que somos quando reconhecemos quem Ele é em 



nossas vidas, Adote uma postura de dependência em Deus em todas as suas 
batalhas e você descobrirá o real sentido de ser vencedor em Cristo.   
Deposite suas vontades, fraquezas, deficiências e inaptidões ao pé da cruz de 
Cristo. Entregue-se integralmente a Deus. Ao abrirmos mão de tudo isso perante 
Ele, encontramos toda a munição necessária para resistirmos ao Diabo e ainda fazê-
lo bater em retirada. É isso que este precioso texto da Palavra de Deus ensina.    
D- Abstenha-se da pratica consciente do pecado!  
“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto permaneçam firmes e 
não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.” Gálatas 5:1   
Mais importante do que aprender a resistir a satanás é aprender viver livre do 
pecado. A prática do pecado abre portas, dá a brecha e oferece o espaço para que 
forças malignas atuem em nossas vidas.  
O segredo é não pecar, manter-se distante do pecado, de sua causa ou sua origem. 
Abstinência irrestrita do pecado é a melhor opção para contrariar o poder das trevas. 
Como você pode fazer isso? Por meio de uma vida de intimidade com Jesus Cristo, 
cultivada mediante a oração, o jejum, a comunhão, a leitura da Palavra de Deus, a 
adoração e o serviço cristão; enfim, uma vida na presença de Jesus, vinte e quatro 
horas por dia, sete dias por semana.  
E se você praticar o pecado inadvertidamente? O que fazer se fraquejou, tropeçou 
e irrefletidamente, errou o alvo? Não se deixe abater nem desanime de sua jornada 
espiritual. Arrependa-se e volte ao caminho do Senhor. Mesmo depois do pecado, 
você pode escolher continuar nele ou mudar de caminho. Lembre-se que Deus te 
recebe de volta: “Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não 
pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao pai, 
Jesus Cristo, o Justo” (1 João 2.1)  
Temos um intercessor junto ao Pai: Jesus Cristo, o Justo. Então, prostrado diante 
Dele, confesse a sua fraqueza e erro e receba o perdão do Pai. Então, levante a 
cabeça e siga em frente. Professe as palavras que encontramos nas Escrituras: 
“Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses4.13)   
 E- Esteja atento as áreas de atuação de satanás.   
“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. “Efésios 6:11-12   
Não permita que o inimigo venha contaminar seu pensamento ou coração. Fazemos 
isso por meio da oração. Satanás atua de diversas formas para tentar derrubar você 
e a sua família. Identifique o ponto de entrada, a brecha, e coloque ali um lacre.  
Tudo o que diz respeito ao mundo espiritual que não está sob o domínio direto de 
Deus, está, consequentemente, debaixo da influência do Maligno. O Diabo joga sujo 
e fará de tudo para conseguir abrir esses espaços.   
Apesar de todas as tentativas, você pode adotar uma postura que demostre 
consciência e discernimento em relação ao inimigo. Você tem a marca da promessa: 
o sangue de Jesus em sua vida e a presença do Espírito Santo em você. Isto lhe 
permite militar contra essas forças, fornecer o abrigo que sua família necessita e 
caminhar para a vitória.  
O poder do maligno está no mundo, mas o poder do Espírito Santo está em você. 
Deus habita em você por meio do Espírito Santo, por isso, somos vencedores.  
“Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que 

nos amou.  



Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, 
nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes,  

nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de 
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”(Romanos 

8:37-39)  
Os ataques das trevas podem acontecer nas mais diversas áreas: em seus 
relacionamentos, amizades, área de trabalho, estudos e recursos materiais. Por 
isso, em todos os aspectos de sua vida e de sua família, vigie e ore. O espírito está 
sempre pronto, mas a carne é fraca, diz a Bíblia. Com conhecimento, consciência e 
discernimento espiritual adquiridos pela presença do Espírito Santo em sua vida, 
você poderá proteger sua família de influências e ataques malignos.  

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor!” Josué 24:15  
  
  

QUINTA-FEIRA :DESENVOLVA O DISCERNIMENTO ESPIRITUAL 
  

“Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se 
consolida.”  Provérbios 24.3   

Deus deixa claro em Sua Palavra que o conhecimento, ou seja, aquilo que a mente 
humana pode apreender do mundo natural, procede Dele. Mas, além do 
conhecimento natural, é preciso ter também discernimento espiritual. E isto também 
procede de Deus. Além de conhecimento e consciência, precisamos desenvolver 
discernimento.  
Toda família precisa de discernimento espiritual em seu dia a dia. Não podemos 
viver com esta grande deficiência. O discernimento é algo que deve ser entendido, 
buscado, cultivado e ensinado, deve ser uma marca dentro de nossa casa. É 
vontade do Pai que vivamos com sabedoria e com os olhos iluminados pelo 
discernimento espiritual, por isso, esta será uma competência que Ele mesmo trará 
em nossas vidas.   
O propósito do discernimento espiritual é o de compreender a natureza daquilo que 
é revelado. O discernimento espiritual vê por meio dos olhos espirituais e não 
apenas com os olhos físicos. O que isso quer dizer? Que existirão certas situações 
que Deus dará a graça de compreendê-las, as quais, aos olhos naturais, não seria 
possível entender.   
O discernimento espiritual sempre será um efeito do seu relacionamento com Deus. 
Quanto mais profunda a sua conexão e sua intensidade de busca a Deus, maior 
será o seu discernimento. Quando seus olhos espirituais estiverem próximos ao 
Espírito, o discernimento espiritual virá livre e naturalmente.  

"Se você for fraco na comunhão com Deus, você será fraco em tudo"  
Esta é uma realidade a ser vivida também no âmbito familiar. Uma esposa com 
relacionamento intenso com Deus abençoará o seu marido. Um marido forte 
espiritualmente abençoará sua esposa e seus filhos. Os filhos, por sua vez, quando 
amam a Deus, abençoam seus pais e irmãos. Um relacionamento intenso com Deus 
edificará lares abençoados.  
Na bíblia encontramos a história de uma jovem que estava prometida em casamento 
e que foi agraciada por Deus para carregar e dar a Luz do Mundo, essa é Maria. Ao 
olharmos para José da linhagem de Davi, vemos como foi um homem cheio de 
discernimento e capaz de trazer essa atmosfera para dentro de seu Lar.  
Vamos extrair princípios da vida desse homem,  
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Para desenvolver o discernimento espiritual:   
1. Busque a Palavra de Deus  

"Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à 
desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois 
de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: 
“José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que 

nela foi gerado procede do Espírito Santo." 
Mateus 1:19-20 NVI 

Antes de Cristo o homem buscava a justiça pela observação da Lei, meditar na 
Palavra de Deus era, é e continuará sendo a chave para caminhar com prudência e 
receber discernimento espiritual.  

"A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o 
meu caminho." 

Salmos 119:105 NVI 
Para desenvolver o discernimento espiritual:   
2. Tenha disciplina de Orar e Jejuar  

"Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu 
Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não 

deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus." 
Mateus 1:24-25 NVI  

Habitualmente os judeus apresentavam suas orações e apresentavam-se em jejum 
a Deus, sendo José um homem piedoso carregava essas marcas, mas nos 
surpreende o fato de se abster por 9 meses até o nascimento do menino para então 
entregar seu voto e consumar o casamento com Maria.  
Oração, Jejum e Votos são marcas de pessoas que desejam silenciar a Cobiça e a 
obstinação do coração para entrar na dimensão espiritual.  
A atitude de José determinou a sua altitude, ele continuou a receber instruções por 
meio de sonhos, o que comprova o valor de seu compromisso (v.13)   
Para desenvolver o discernimento espiritual:  
3. Mantenha a unidade com a Igreja  

"Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a Lei de 
Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor 
(como está escrito na Lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino 

será consagrado ao Senhor”) e para oferecer um sacrifício, de acordo com o 
que diz a Lei do Senhor: “duas rolinhas ou dois pombinhos”. 

Lucas 2:22-24 NVI  
Ao completar oito dias do nascimento do menino, a família se compromete com a 
Palavra e com a Igreja, levando para a cerimônia.   
Manter unidade com o corpo traz benefícios e discernimento, é nesse lugar onde 
Simeão (um homem muito piedoso) e Ana (uma profetisa) honram o menino e 
liberam palavras que vão ajudar a família a discernir quem é esse que vem em nome 
do Senhor.  

"O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito 
dele." 

Lucas 2:33 NVI 
 Para manter o discernimento crie uma forte conexão com Deus!  

"Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: “Filho, por 
que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura”. Ele 
perguntou: “Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu 



devia estar na casa de meu Pai?” Mas eles não compreenderam o que lhes 
dizia." 

Lucas 2:48-50 NVI  
José e Maria passaram por grandes desafios durante a gravidez e nascimento do 
menino Jesus, e com muita conexão com Deus receberam graça e discernimento 
espiritual.  
Em outra ocasião não compreenderam o que o jovem estava fazendo, mas a Vida 
os havia ensinado que para ativar o discernimento basta ter disciplinas espirituais.   

"Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, 
guardava todas essas coisas em seu coração." 

Lucas 2:51 NVI 
Para que você e sua casa tenha Discernimento espiritual: Palavra, Oração e Jejum, 
Unidade com a Igreja.  
O conhecimento e o discernimento espiritual concedidos por Deus serão o resultado 
da sua intimidade e integridade diante do Pai, que nos conduzirá a todo instante. 
Esta é a atitude do povo da vitória.  

"Não haverá discernimento espiritual longe da intimidade com Deus" 
 

O DISCERNIMENTO PREPARA SUA FAMÍLIA COM ARMAS ESPIRITUAIS   
É PRECISO DISCERNIMENTO ESPIRITUAL PARA MUNIR NOSSA FAMÍLIA COM 
ARMAS ESPIRITUAIS CAPAZES DE OPOREM-SE AO ATAQUE DAS TREVAS. 
NOSSA LUTA É ESPIRITUAL, PORTANTO, PRECISAMOS DE ARMAS 
ESPIRITUAIS:  

“Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a 
força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, 
para ficarem firmes contra as armadilhas do Diabo. Pois nós não estamos lutando 

contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas 
alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam 

completamente este mundo de escuridão” Efésios 6.10-12 
Nossa principal arma espiritual é a Palavra de Deus; sua casa precisa estar cheia 
dela. Incentive seu cônjuge e filhos a aprender sobre a Bíblia, a decorar versículos 
e a obedecê-la na prática do seu dia a dia. A ferramenta para educar e opor-se 
espiritualmente às forças das trevas em sua família é a Palavra de Deus. Valorize, 
cultive e inclua a Bíblia na vida da sua família.  
A palavra de Deus também fala de outras armas espirituais das quais devemos estar 
revestidos para estarmos prontos nessa batalha:  
“Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e 
permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 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.” Efésios 

6:13-17 
Aqui, vemos que os filhos de Deus devem revestir-se do capacete da salvação, da 
couraça da justiça e do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do 
Maligno. Exercer sua fé é tirar da sua vida toda a raiz de incredulidade e ceticismo. 
Sua fé protegerá você dos ataques das trevas, assim como faz um escudo.  
A Palavra continua citando o cinto da verdade. Ao ler esse trecho, lembre-se que 
você deve fugir de exageros e suposições. Mantenha-se sempre e tão somente na 



verdade da Palavra. Os excessos e exageros são uma forma de mentira e omissão, 
que se opõe ao princípio da verdade. Tudo o que carregamos conosco que não seja 
a verdade, passa a ser um peso desnecessário. O texto bíblico ainda continua 
citando as sandálias calçadas com a prontidão do evangelho da paz e a espada do 
Espírito, que é a Palavra:  
“Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e 

permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo” (Efésios 6.13) 
A palavra de Deus é imperativa quando diz: “vistam”, ou seja, vistam-se vocês 
mesmos. Não é Deus quem faz isso por você, porque a armadura já está disponível 
no reino espiritual. Quando você se enche do Senhor e pratica as boas obras que o 
revestem com essas armas, você está apenas apropriando-se daquilo que Deus já 
deu.  
Ao vestir-se da armadura de Deus, você estará pronto para agir com uma atitude 
vitoriosa e com discernimento para sujeitar-se a Deus e resistir ao Diabo. Como a 
Bíblia ensina: “Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de 
vocês” (Tiago 4.7)   
Estabeleça essas virtudes como práticas e estilo de vida na sua casa. Não aceite a 
mentira, mas viva pela fé; persiga a justiça e a paz. Tenha convicção da obra 
redentora de Jesus e estimule o evangelismo pessoal.  
 
ATITUDE DE VITÒRIA  
O povo de Deus é o povo da vitória. Já vencemos em Cristo, já sabemos o resultado 
da batalha. Assuma essa atitude na vida pessoal e familiar. Viva em função do 
sangue de Jesus, dando bom testemunho de Cristo e não em função do que o 
Inimigo tenta realizar em sua vida. Como lemos nas escrituras:  
 “O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu Reino 
celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.” (2Timóteo 4.18)  
Celebre a vida em Jesus, mesmo sabendo que a ação das trevas está rondando 
nossas vidas. Isto significa viver em função do Reino de Deus, do que Ele está 
fazendo. Não valorize demasiadamente Satanás, pois ele fará com que você perca 
muito tempo com ele. Enquanto isso, o Reino de Deus está progredindo e a Palavra 
de Deus está disponível para você:   

“Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não 
amaram a própria vida nem mesmo diante da morte.” Apocalipse 12.11 

Um grande problema do povo de Deus diante de uma batalha é o desequilíbrio. 
Precisamos ser sóbrios e vigilante; não com medo, mas com cautela, focados nas 
coisas que são do alto, permanecendo em Jesus e celebrando a vitória.  
Quem vive em função do reino das trevas vê o Diabo em tudo e, muitas vezes, vive 
com medo. É preciso que sejamos sensíveis e jamais desconsideremos o mudo 
espiritual, como falamos anteriormente. Existe sim uma batalha acontecendo e o 
Inimigo quer encontrar espaços para atuar em nossas vidas. Mas a vitória não está 
na supervalorização do Diabo e no seu reino. A vitória está na rendição completa a 
Deus e em uma devoção e sensibilidade provenientes da sua intimidade com Ele.  
“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador;  
pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele 

conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.” Salmos 
95.6-8a  

 
 



SEXTA-FEIRA: ELIMINE OS PONTOS DE APOIO DA AÇÃO MALIGNA  
 

A cobertura Espiritual é o nosso papel como guardião do nosso lar. Somos chama
dos a interceder por aquilo que move o coração de Deus. 
Uma fortaleza construída, mas não vigiada é duas vezes uma fraqueza. 

Edificar sem vigiar é expor sem proteger!   
Proteger a família não tem a ver com levantar paredes, mas 
com aprofundar os joelhos em oração! 
Não podemos apenas construir uma fortaleza, precisamos também nos posicionar 
espiritualmente para proteger o que está dentro dela.  

Nós desistimos da nossa família no momento  
em que paramos de orar por ela.  

Ver é olhar com os olhos, discernir é olhar com o Espírito!  
Não tente ver o que somente o Espírito pode revelar!  
O QUE SÃO PONTOS DE APOIO PARA A ATUAÇÃO DE SATANÁS?  
Alguns cristãos questionam se é possível que o Diabo atue em suas vidas. A 
resposta é: sim, é possível! Toda vez que você cede às suas sugestões, escolhe o 
caminho do pecado e não discerne espiritualmente as aberturas espirituais que 
possam existir dentro de sua casa, você pode abrir espaços para que a ação maligna 
aconteça.  
Ao falarmos sobre alguns pontos de apoio comuns que podem ser inseridos na vida 
de seus familiares, peça por discernimento e revelação para a sua própria vida. Você 
não precisa ser alguém que anda “apanhando” pesado e que não sabe de onde o 
golpe está vindo. Há pessoas sofrendo porque não se voltam para a Bíblia, para a 
oração e para o seu relacionamento com Jesus.  
Lembre-se de que sua vida, suas decisões e sua família são espirituais, pois você é 
um ser espiritual. À medida que você negligencia essa realidade, está abrindo 
espaço para que pontos de apoio malignos sejam estabelecidos. Veja o que o 
apóstolo Paulo adverte à igreja de Éfeso:  

Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu 
próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. "Quando vocês ficarem 
irados, não pequem". Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem 

lugar ao diabo. Efésios 4:25-27 
Não dê lugar ao Diabo! Livre-se de qualquer espaço que exista em sua família para 
que ele atue. Cultive seu relacionamento com Jesus, busque e exerça seu 
discernimento e revista-se de sua armadura espiritual. Desta forma, esses pontos 
nunca ganharão espaço em sua vida e de sua família.    
Quando você percerbe que há alguma influência ou domínio crescente do inimigo 
em determinadas áreas de sua vida – sua casa, sua família, seu casamento, seu n
egócio, seu ministério, oponha-se à isso com autoridade que você tem em Jesus.  
Aproprie-se dessa verdade e coloque em prática o que foi depositado em você, 
pela graça de Deus. 
Um cristão nao deve andar intimidado por qualquer ação dessa natureza,mas, 
antes deve buscar a revelação do 
que está de fato acontecendo e agir ativamente para banir investidas demoníacas 
em sua vida e família. 
A seguir, citaremos de 
forma mais específica alguns pontos de apoio muito comuns que podem ser encon
trados nas casas e nas famílias. É importante que os conheçamos, 
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que vejamos  exemplos práticos e que, a partir do discernimento espiritual e 
da orientação de Deus, possamos destruí-
los, protegendo nossa vida e família contra esse tipo de abertura espiritual.   
Exemplos práticos de pontos de apoio:  

o Pecados não confessados: 
a confissão expulsa o inimigo e fecha a porta 
pela qual entrou quando pecamos  
o Objetos consagrados: objetos que têm uma relação com prática
s de pecados ou estão associados a uma consagração a demônios. 
Desfaça de tudo que não glorifica a Deus.  
o Locais físicos: quando pecados são praticados ou há uma consa
gração a demônios, será necessário fazer neste ambiente uma “faxi
na espiritual”, ungindo e consagrando todo aquele ambiente para 
Deus.  
o Alianças: são acordos solenes, 
que ligam as partes em relações permanentes, definidas com prome
ssas específicas e com reivindicações e obrigações de 
ambos os lados. Cuidado com os relacionamentos!  

▪ Namoro, noivado e casamento:  
• Se você não se casou ainda, 
procure alguém que tenha uma aliança com Jesus antes 
de ter uma aliança contigo.  
• Se você já se casou, ore para que 
a pessoa que tem uma aliança também tenha uma alian
ça com Jesus  

▪ Negócios:  
• Comércio: com todos  
• Parceria: com alguns  
• Sociedade: com irmãos  

▪ Amizades: não se comprometa com qualquer pessoa. Con
ecte-se com pessoas que combinam com o seu futuro.  

ANULANDO PONTOS DE APOIO:  
1. Renuncie  

 Um princípio importante nesse processo é o 
de renunciar em voz alta toda e qualquer aliança firmada com forças demoníacas, 
seja através do pecado, de objetos, de lugares ou de relacionamentos.  
Orar em voz alta, declarando a sua renúncia àquela aliança, tem um 
peso espíritual relevante. 
De fato, algumas pessoas até encontram dificuldades em fazê-lo, 
por conta da opressão maligna. 
Se encontrar dificuldades, você pode procurar ajuda.  
O importante é aprendermos a desligar o que antes estava ligado e que era canal 
para a ação maligna em nossas vidas. 
Esse princípio é revelado nas Escrituras, em Mateus 16.19:  

“Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o 
que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o 

que você desligar na terra terá sido desligado nos céus". 
2. Desfrute de um avivamento familiar  



"E, depois disso, derramarei do meu 
Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e 
as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sob
re os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias.” Joel 2:28,29  
Este é o desejo de Deus para sua casa: 
que seus filhos profetizem que os mais experientes tenham sonhos e 
que os jovens tenham visões. É tempo de fazer isso cumprir-
se em nossas famílias, em um verdadeiro avivamento familiar.  
Ainda que você esteja diante de trevas espirituais, não retroceda, pois, a luz de 
Jesus Cristo está em você. Creia que apesar das trevas espirituais tentarem atingi-
lo, você terá luz no local em que habita.  
Somos vencedores em Cristo 
para derrotar todo e qualquer ponto de apoio de ação maligna em nossas casas. 
Satanas, nosso inimigo, tem consciência de todas essas promessas. 
Anda furioso, procurando e agindo a partir das portas de legalidade que encontra n
a vida das pessoas. Suas ações são evidentes e, 
a cada dia, mais cruéis e destrutivas. Não obstante, no reino espiritual, 
a guerra já tem um vencedor.  
Jesus Cristo e sua Igreja - nós e 
as nossa famílias -  temos a vitória. Creia plenamente nisso. Creia que 
a sua família está debaixo da promessa: de que ela é vencedora em Jesus.  
Cuide para que você não seja o maior obstáculo para 
um verdadeiro avivamento espiritual em sua família. Faça a limpeza espiritual da s
ua casa, purifique-se hoje. Creia que Deus, em Cristo 
Jesus, já entregou a vitória em suas mãos.  
Vamos meditar na história narrada em Josué 7, após a vitória sobre Jericó o povo 
de Israel estava convicto de que tudo daria certo e 
que venceriam os próximos inimigos, que não se comparavam com os Enaquins 
que viviam em Jericó. Veja o que acontece com o povo de Israel, após a queda de 
Jericó (a única derrota enfrentada por Josué, mas que posteriormente é revertida):  

Por isso cerca de três mil homens atacaram a cidade; mas os homens de Ai os 
puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os 
israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. 

Diante disso o povo desanimou-se completamente.  
Josué 7.4-5  

O que aconteceu?   
Por que eles não conseguiram de imediato conquistar a cidade de Ai?  

Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho 
de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas 

delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.  
Josué 7.1  

 
Quanto maior a sua visão,  

maior deverá ser a sua consagração.   
Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, se não também 
vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na 

totalmente, pois está separada para a destruição.   
Deuteronômio 7.26  

 



Separado para destruição:  
o No hebraico (herem): consagrado para destruição, separado ou 
qualificado para ser destruído.  
o No grego (anathema): qualquer coisa empilhada ou suspensa 
como oferta. Qualquer coisa irrevogavelmente está destinado a ser 
destruído.  

O que Deus separou para ser destruído em sua vida,  
promoverá e protegerá a visão que Ele te entregou.  

Quais são os seus reais inimigos?  
Contra quem de fato você está lutando?  

 
No plano físico, Israel lutava contra:  

Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente 
expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, 

os girgaseus, os amorreus e os jebuseus.  Josué 3.10  
No plano espiritual, Israel lutava contra:   

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.  
Efésios 6.12  

 
Para destruir os pontos de apoio em sua casa…  
1. BUSQUE DISCERNIMENTO ATRAVÉS DA INTIMIDADE COM DEUS.  
Disse então Josué: "Ah, Soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o 
Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos 

contentássemos em continuar no outro lado do Jordão!  
Josué 7.7  

Discernimento não é uma habilidade que adquirimos, mas a influência da presença
 de Deus revelando as coisas espirituais que estão movendo as coisas terrenas.  

Podemos lutar de muitas formas,  
mas só vencemos do jeito de Deus!  

Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de 
coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas, e as colocaram junto de 

seus bens.  
Josué 7.11  

 
Deus mostrou o ponto de apoio para Josué. 
Deus mostrou que havia um posicionamento errado.  

Pergunte agora:  
Deus existe algum ponto de apoio em minha casa?  

O inimigo encontrou algum lugar onde ele tem legalidade para agir?  
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por 

ninguém é discernido  
1 Coríntios 2.15  

 
Para destruir os pontos de apoio em sua casa…  
2. RENUNCIE E SANTIFIQUE SUA FAMÍLIA.  

Vá, santifique o povo! Diga-lhes: Santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o 
Senhor, o Deus de Israel: Há coisas consagradas à destruição no meio de 



vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as 
retirarem.  

Josué 7.13  
 

Depois de um discernimento é imprescindível um posicionamento!  
Então Josué disse a Acã: "Meu filho, para a glória do  

Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade  
Josué 7.19a  

Veja o nível de relacionamento que Josué tinha com Acã. Ele 
o chamava de filho. Já imaginou o quanto isso foi difícil para ele?  

O mais difícil às vezes não é saber o que está errado,  
mas se posicionar de maneira correta.  

Confrontar o pecado, renunciar aquilo que dado abertura para 
o inimigo e santificar é a única forma de seguir rumo ao destino que 
Deus preparou para sua família.  

Toda ordem de Deus sobre sua vida vem com a  
autorização dos céus para que você seja bem-sucedido!  

Não tenha medo! Obedeça!  
Para destruir os pontos de apoio em sua casa…  
3. APRESENTE TUDO AO SENHOR.  
Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram 

perante o Senhor.  
Josué 7.23  

Onde a luz de Cristo chega, as trevas recuam!  
Coloque tudo diante do Senhor. Não acoberte nada!  

Quem esconde os seus pecados não prospera, mas  
quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.  

Provérbios 28.13  
Hoje chegou o dia de dizer BASTA! Nenhum ponto de apoio permanecerá sobre s
ua família!  

Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o 
pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida 

eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.  
Romanos 5.20-21  

 

Essa semana entregaremos uma meditação especial para 
SÁBADO: PROTEGENDO SEUS FILHOS DAS TREVAS 

ESPIRITUAIS. 
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