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Pr. Jorge Luiz Silva Vieira

LEGALIDADE: PRINCÍPIO DE BATALHA ESPIRITUAL
“E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando
o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para
que eu não a destruísse; porém a ninguém achei” Ezequiel
22.30.
O texto que lemos acima demonstra claramente uma ideia de
Legalidade, devido o estado deplorável que Israel se encontrava como diz
o capítulo 22 acerca devido a crueldade, idolatria, menosprezo de pai e
mãe, infidelidade, e outros; desta forma no sentido simbólico entendemos
que este “muro” que o Senhor fala não é meramente um muro de tijolos,
um muro de alvenaria, mas sim um muro que simboliza o estado espiritual
de Israel, demonstrando assim que seu povo estava completamente
desprotegido espiritualmente. Por isso, que está escrito em Provérbios:
“O temor do SENHOR é fonte de vida, para desviar dos laços
da morte” Provérbios 14.27.
O QUE É LEGALIDADE?
Conceito Humano:
É um atributo jurídico de qualquer ato humano ou pessoa jurídica
que indica se é ou não contrário à lei, se está ou não dentro do permitido
pelo sistema jurídico, seja expressamente ou implicitamente. Se este
atributo for positivo, diz-se que é legal caso contrário é ilegal.
Simplesmente falando é “Qualidade ou estado legal; conformidade com a
lei; legitimidade”.
Conceito Espiritual:
O nosso mundo físico está envolto pelo mundo espiritual. Tudo o
que fazemos e dizemos é usadono mundo espiritual. É assim que Satanás
pode agir: pelas nossas atitudes ou palavras. Vamos verificar como isso
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funciona; é através do que se chama “legalidade”. Legalidade é o direito
de executar, exercer ou realizar alguma coisa ou possuir algo. Em Gênesis
3 Satanás recebeu a legalidade de influenciar as nossas vidas, através do
pecado de Adão e Eva, pois somos seus descendentes, porém o Mestre
Jesus rasgou a “procuração legal” que dava domínio para o inferno manter
cativa toda a humanidade.
“Havendo riscado a cédula (legalidade) que era contra nós
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era
contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz”
Colossenses 2.14.
Satanás também age em nós através da legalidade recebida pelas
ações pecaminosas de nossos pais, avós, etc., através da nossa raiz
hereditária. “Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me
concebeu minha mãe” Salmos 51.5.Vícios de bebidas, jogos,
prostituição, infidelidade, traição, doenças, e outros; podem influenciar os
filhos, de forma que eles acabem se apropriando daquilo que estão
assistindo no decorrer de suas vidas, abrindo assim, a legalidade para que
Satanás atue. Tanto as pessoas ao nosso redor quanto os nossos filhos
podem ser influenciados pelas consequências dos nossos atos.
O que é Porta de Legalidade?
Entende-se por Porta de Legalidade em três situações distintas
vejamos:
1ºtodo ato que permite uma atuação demoníaca na vida de uma
pessoa não Cristã, pois é cometido no tempo denominado “tempo da
ignorância”, ou seja, é aquele tempo onde à pessoa não conheceu ainda o
Senhor Jesus recebendo-O como seu Único e Suficiente Salvador, vivendo
a sua vida de forma totalmente adversa à Palavra, desta forma satanás
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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reina literalmente na vida dessa pessoa(casa), conforme “E, quando o
espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos,
buscando repouso, e não o encontra”Mt 12.43; não havendo
resistência na maioria das vezes a sua atuação destrutiva, sendo assim a
ideia de PORTA, simbolizando uma entrada fácil, uma autorização, algo
sem resistência porque esse na verdade é um desejo da Carne e satanás
estará sempre pronto à guia o homem a saciar esse desejo, e quando o
homem não possui o Espírito Santo a Carne é soberana nele (Gálatas
5.17).
2º E ainda há mais outra situação que é o caso de uma pessoa
afastada dos caminhos do Senhor, em outras palavras o “desviado”, que
sai da proteção do Sangue de Cristo, e aí então Satanás retorna e “Então
vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e,
entrando, habitam ali; e são os últimos atos desse homem
piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta
geração má” Mateus 12.45. Observe as sérias palavras do Apóstolo
Pedro quanto à situação espiritual daquele que abandona o Caminho:
“Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro
provérbio se diz: O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca
lavada ao espojadouro de lama” 2 Pedro 2.22
3º Outra situação que deve ser observado como Porta de Legalidade
é a questão da “Autoridade Patriarcal”, ou seja, os pais tem o poder de
abençoar os seus filhos ou ainda amaldiçoar, observemos os textos:
Pais abençoando:
“E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que
seu pai o tinha abençoado; e Esaú disse no seu coração:
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Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai; e matarei a Jacó meu
irmão” Gênesis 27.41.
Pais amaldiçoando:
“E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho
menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã; servo dos servos
seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o SENHOR Deus de
Sem; e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite
nas tendas de Sem; e seja-lhe Canaã por servo”. Gênesis 9.2427.
Deus é tão justo que é justo até com o satanás. Ele respeita o
terreno que o diabo tem legalidade, porque essa legalidade é dada pelo
próprio homem, pelo seu livre arbítrio. A legalidade funciona da seguinte
maneira: o diabo não possui poder para nada aqui nesta terra, ou seja, ele
precisa a todo instante da “procuração legal”, a legalidade, para ter o seu
poder de atuação; ele tentou obter legalidade do próprio Jesus na
tentação no deserto (Mt 4.11). Mas ele adquire poder através do nosso
livre arbítrio, ou seja, nós entregamos poder a ele consciente ou
inconscientemente. Aquilo que nos separa de Deus, nos aproxima do
diabo, e essa aproximação dá poder ao inimigo, e o que nos separa de
Deus é o pecado.
Todo ato pecaminoso gera uma legalidade para os demônios
agirem. Ou seja, legalidade é o direito que é dado pelo homem para o
diabo agir. Muitas vezes não sabemos a causa de algum sofrimento em
nossa vida ou, alguma maldição que nos acompanha. Isso pode ser fruto
de uma legalidade.
O que é brecha de legalidade?
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Entende-se por Brecha de Legalidade um ato em descordo com a
Palavra de Deus, um pecado, que infelizmente dará ao maligno uma
legalidade ou procuração para que ele possa atuar na vida daquele Servo
de Deus. Neste instante você deve estar se perguntado: “Será que isto
pode acontecer com um Cristão lavado e remido no Sangue de Jesus?”
Para te responder ninguém melhor do que a Palavra de Deus. Vejamos:
Exemplo no Antigo Testamento:
A CUNHA DE ACÃ – “Quando vi entre os despojos uma boa
capa babilônica, e duzentos siclos de prata, e uma cunha
deouro, do peso de cinquenta siclos, cobicei-os e tomei-os; e
eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a
prata por baixo dela” Josué 7.21. Uma brecha de legalidade é um
pecado não confessado, ou seja, que amarra os homens às trevas e a
maldição. “O que encobre as suas transgressões jamais
prosperará;

mas

o

que

confessa

e

deixa

alcançará

misericórdia”. PV 28.13.Deus determinara a Josué que nada
apanhasse do despojo da Batalha de Jericó, e que os Filhos de Israel se
mantivessem na obediência ao Senhor. Isso não foi cumprido por Acã, que
pouco se comenta, mas era da Tribo de Judá, ou seja, era da Realeza de
Israel, era da Tribo do Futuro Rei de Israel. Independente de que somos
devemos ter o cuidado redobrado quando estamos diretamente na fronte
de batalha, no comando, não deixando brechas, lutando com a maior
cautela possível, uma coisa digo: “o diabo não brinca de ser diabo”
(Pr. Jorge Luiz – ADPN).
Nunca apanhe com as suas mãos aquilo que Deus não te deu, nunca
pegue nada em lugar algum seja no trabalho ou até mesmo na sua Igreja
sem a devida autorização, pois você estará levando para dentro de sua
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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casa a “cunha de Acã”, estará levando maldição e lá na frente estará
sofrendo consequências e às vezes não entenderá o porquê daquilo, lance
a Cunha fora de sua casa!
Exemplo no Novo Testamento:
JUDAS, O TRAIDOR – “E a Judas Iscariotes, o que o
entregou” Marcos 3.19. Parece absurdo, mas não é, vendo o homem
que andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, evangelizava,
expulsava demônios, vivia com o Mestre, e ainda o mais extraordinário:
aquele que deveria ser o seu “homem de confiança”, porque Judas era o
seu tesoureiro e ninguém põe na condição de tesoureiro uma pessoa que
não seja de sua inteira confiança! Esse homem deu uma Brecha de
Legalidade para satanás, onde tudo de mais precioso que Deus o tinha
dado se perdeu. Vendeu seu melhor Amigo, o seu Mestre e Senhor,
perdeu seu Apostolado, seus amigos, sua família, enfim o pior de tudo a
sua própria Salvação.
Sem falar de ANANIAS E SÁFIRA – “Então Pedro lhe disse: Por
que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do
Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido,
e também te levarão a ti”Atos 5.9.Pode-se mentir para o homem, mas
para Deus ninguém consegue esconder a verdade, Ele vê tudo e todos,
pois todas as coisas estão patentes diante Dele; uma brecha de legalidade
e Deus sentenciou Ananias e Safira por ter mentido para o Espírito Santo
de Deus. A Bíblia adverte: “Não deis lugar ao diabo” (Ef 4.27).
“Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que
não sejas anátema, assim como ela; de todo a detestarás e de
todo a abominarás, porque anátema é.” Deuteronômio 7.23.
CANAIS DE LEGALIDADE e seus simbolismos
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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Quando usamos o termo canal entende-se então que seja uma via
de acesso para algo ou alguém, neste caso o canal será o instrumento que
abrirá a porta do “espiritual”, ou seja, a atuação por parte do Senhor ou
do inimigo para que os mesmos trabalhem cada um de sua forma na vida
daquele que autorizou a sua atuação. Creio que não seja segredo isso, o
Senhor trabalha com Benção e o Maligno trabalha com Maldição.
Uma coisa que devemos entender é que a LEGALIDADE e a LEI DA
SEMEADURA estãoentrelaçadas, ou seja, a LEGALIDADE seria o tipo da
semente a ser semeada (Benção ou Maldição), o CAMPO seria o MUNDO
ESPIRITUAL e a LEI DA SEMEADURA seria todo o processo desde o ato de
semear até o momento de colher os seus frutos; sendo assim a
LEGALIDADE está de certa forma dentro do processo da LEI DA
SEMEADURA.Temos então aí, algo extraordinário! Somente iremos colher
coisas maravilhosas ou aquilo que verdadeiramente sonhamos quando
entregamos a Legalidade para a pessoa certa, ou seja, ao Senhor Jesuscom
toda convicção e certeza sempre receberemos os melhores frutos da
colheita espiritual, mas quando entregamos a Legalidade ao inimigo de
nossas almas estaremos verdadeiramente semeando vento e colhendo
tempestade.
1º A Boca (língua) e seu poder de liberar Legalidade:
“A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a
utiliza come do seu fruto” (Provérbios 18.21).
Se há um texto que esmiúça muito bem essa questão é a Palavra
que o Apostolo Tiago nos deixou no capitulo 3 observemos apenas uma
pequena partícula deste texto: “A língua também é um fogo; como
mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e
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contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada
pelo inferno” Tg 3.6.
Você entendeu agora o poder que temos ao falar? Nossa boca pode
ser uma poderosa arma. Tudo o que falamos tudo que possui peso no
mundo espiritual, se perde; aí a questão: ou o Senhor de nossas vidas se
apropria das palavras, ou nosso adversário de nossas almas. Se usarmos a
nossa língua para abençoar, como uma espada afiada, cortamos os
embates do inimigo. Mas, se a usarmos mal, ela se volta contra nós!
Portanto, devemos policiar o que sai de nossa boca: se o nosso coração for
bom, tudo o que dissermos será bom. “Não é o que entra pela boca que
contamina o homem; mas o que sai da boca, isso é o que o contamina”
(Mateus 15.11).“… porque a boca fala do que está cheio o coração”
(Mateus 12.34). Se o inimigo é poderoso, mais poderosas ainda são nossas
armas contra ele! Devemos entender que o poder que o diabo possui para
atuação em nossas vidas na maioria das vezes é dado por nós, lembre-se
da “Cunha de Acã”. O sangue de Jesus (símbolo da nossa redenção, anula
todo direito do inimigo sobre nós), o nome de Jesus Cristo (que tem maior
autoridade que qualquer outro nome no universo), a Palavra de Deus, a
fé, a oração, a santificação, o poder do Espírito Santo, tudo isso são armas
infalíveis para destruir as armadilhas do Diabo, denunciar artimanhas e
cancelar toda legalidade.
“De uma mesma boca procede à bênção e maldição. Meus
irmãos, não convém que isto se faça assim” Tg 3.10.
2º Os olhos e seu poder de captar legalidade:
"São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos
forem bons, todo o teu corpo será luminoso; se, porém, os teus
olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto,
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas
serão!" Mateus 6.22-23.
Esse texto da Bíblia Sagrada foi pronunciado pelo homem mais sábio
que a humanidade já viu e ouviu, o Mestre Jesus, nesta passagem Ele se
refere aos olhos como uma Porta de Acesso ao interior do ser humano, ao
contrário do que acabamos de ver com a Boca que tem o poder dar a
Legalidade pela liberação das palavras expondo de dentro para fora; os
olhos seguem de uma maneira inversamente proporcional, ou seja, ao
invés de liberar de dentro para fora, os olhos liberam de fora para dentro
sendo responsáveis na construção do interior do caráter humano
inflamando os desejos da carne ou ajudando o espirito a vencer as obras
da carne “Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a
carne; e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis”
Gl 5.17;desta forma posso defini-los como “canais de captação” da
iniquidade ou da presença do Espírito Santo.
Quando Jesus coloca sabiamente os olhos como candeia do corpo,
ele está definindo os olhos como sendo responsáveis em captar as coisas
do Espirito, são canais captadores da Glória de Deus, pois são com eles
que vemos os milagres, as grandezas de Deus tanto no mundo físico
(natureza, a face de quem amamos), como também no mundo espiritual.
Aí você meu amigo com certeza vai me perguntar: como assim pastor eu
vou ver a Glória de Deus ou o mundo espiritual como os meus olhos
físicos? Esse é o grande mistério da coisa meu amigo, não foi atoa que o
Mestre disse que os olhos são a candeia do corpo, a candeia tem a função
de iluminar, de revelar na escuridão o caminho a seguir, de dissipar as
trevas dando ao caminhante uma jornada segura, porém se a candeia está
em trevas como iluminará o caminho; por este motivo que muitos se
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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perdem na caminhada com Deus, seus olhos estão em trevas, e quão
densas são estas trevas.
Temos que entender que por serem captadores, os olhos, podem
captar coisas boas, a grandeza do espiritual, como também o lixo que é
posto diante de nossos olhos pelo mundo e pelo inferno. Qual de nós
servos de Deus legítimos tem a vergonha de muitas das vezes comprarmos
um jornal durante a semana em uma banca e chegando à mesma nos
deparamos com uma grande quantidade de material pornográfico exposto
diante dos olhos de todos, ou ainda quão grande quantidade de material
pornográfico, imoral e impróprio exposto na internet, em redes sociais,
que podem ser vistos de forma sigilosa em qualquer faixa etária tanto em
computadores, smartphones, tabletes etc.
De mesma forma que podemos ver as coisas de Deus com os olhos
podemos também encher o nosso interior de tudo de ruim que o mundo e
o diabo nos oferecerem por isso que Jesus disse: “se, porém, os teus
olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto,
caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas
serão!" Mateus 6.23.O nossos olhos são as janelas da nossa alma tudo
o que vemos vai de imediato para o nosso coração fazendo com que o
coração receba algo que pode ser Benção ou Maldição para nossa vida.
3º Os Ouvidos e o seu poderatentar paralegalidade:
“Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça” Mt 13.9.
Mais uma vez uma o Mestre Jesus nos traz um sábio conselho
acerca de algo que na maioria das vezes nem percebemos a sua
importância que é o uso dos nossos ouvidos como “canais de legalidade”.
Você já parou para pensar nisso visto que acredito que estamos vivendo
os últimos dias da Igreja de Cristo na Terra. Quando Ele fala e afirmo pela
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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sua Palavra que não foi apenas uma vez que disse isto, para que
ouvíssemos o que Ele estava falando por que de sua boca sai à própria
vida. Então entendo que os nossos ouvidos devem sempre estar atentos a
Sua voz, e isso muito me preocupa, porque muito ouço pregações em
nossos altares com o tema de que não devemos emprestar a nossa boca
para o diabo, e neste interim se esquecem de que os ouvidos podem ser
canais de legalidade tanto para Deus quanto para o diabo. Observe o que
o Apóstolo Paulo fala sobre os ouvidos: “Porque virá o tempo em que não
suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências;”
II Tm 4.3.Temos que ter um cuidado muito grande, pois o diabo é
estrategista e ele sabe como engodar o ser humano pelos ouvidos, e foi
uma destas artimanhas que ele usou no Éden para seduzir a mulher e o
homem, “Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão
os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal” Gn 3.5.
E ainda há algo que devemos atentar com muita prudência, “Quem
intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica” Rm 8.33.Devemos estar atentos para não emprestar os ouvidos
para o diabo quando se diz respeito a uma acusação contra um dos seus
servos independentemente de ser o Pastor ou qualquer outro servo de
Deus, e digo mais pode ser até mesmo uma pessoa não cristã. Deus não
nos deu o direito de julgar as pessoas como se fossemos seus juízes, Deus
não nos deu o direito de julgar os erros das pessoas ou criticar os erros do
passado, isso compete apenas a Ele; pois se lembre de sempre disso todos
nós somos feitos do mesmo material: CARNE. Não empreste o seu ouvido
para as calúnias, difamações ou simplesmente invejas de pessoas que a
todo instante buscam nas pessoas defeitos, erros e o pior tentam encobrir
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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os seus próprios erros tentando trazer a tona o erro dos outros. Ouça
sempre a voz do Espírito Santo nos seus ouvidos falando mansamente e te
instruindo para o caminho santo da salvação. Deve existir um cuidado
tremendo acerca de tudo o que nós ouvimos porque os ouvidos são o
canal de entrada para o “coração”, é através deles que o coração recebe
grande parte de tudo o tipo de informação e lá dentro no mais profundo e
oculto do nosso ser isso amadurecerá tanto Benção como Maldição.
“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e
as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a
sua casa sobre a rocha” Mt 7.24.
4º As Mãos e o seu poder de fazer ou executarLegalidade:
“Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar,
levantando mãos santas, sem ira nem contenda”. I Timóteo 2.8
Como vimos nas abordagens anteriores “as mãos” também são
canais para desencadear Legalidade, de liberar Benção ou Maldição, para
algumas pessoas pode até parecer bobagem, mas com as suas mãos você
pode fazer o bem ou deixar de fazê-lo, ou ainda executar o mal; temos o
“poder de liberar o bem ou o mal”. Analisemos o sábio conselho do
Apóstolo Paulo neste texto de I Tm 2.8. O que seria “levantar mãos santas,
sem ira nem contenda”, quando Paulo desdenha o levantar mãos santas
entendo neste trecho que o sábio conselho é para quea todo instante
busquemos a face do Senhor a todo o tempo “Quero, pois, que os homens
orem em todo o lugar, levantado...” independente do local aonde
venhamos nos encontrar, claro que sempre com a devida ordem e
decência, mas algo de mais sublime acontece no decorrer do texto é
quandoele nos adverte: “levantando mãos santas, sem ira nem
contenda”, isso é verdadeiramente maravilhoso, isto significa que
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
Visite sempre o nosso site: www.adportonovo.com.br, e baixe mais estudos como este gratuitamente!
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devemos estar na presença do Senhor sem culpa, sem mágoa, sem
impedimento para adentrarmos em sua Santa Presença.
Devemos entender algo que o Evangelho nos chama atenção a todo
o instante e o próprio Mestre Jesus sempre nos advertiu em seu
ministério que é a Comunhão com o próximo, e isso é algo de extrema
importância, pois quando temos essa Santa Comunhão, ou seja, esse bom
relacionamento com o nosso próximo estamos agradando ao Senhor e
consequentemente refletindo a sua face. Observe o que o texto diz:
“Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te
primeiro com teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua
oferta”. Mateus 5.24. Essa relação de comunhão com o próximo é tão
tremenda que influencia até mesmo na nossa aceitação perante o Senhor
no que diz respeito ao nosso ofertório, isso quer dizer que,nossa entrada
para adoração perante o Senhor para ser plena ou alcançar a plenitude da
mesma, deve ser perfeita e um dos critérios para que isso aconteça é
nossa comunhão com o próximo. Agora um pequeno detalhe: quem é o
próximo? Próximo não é apenas os irmãos da sua igreja, ou os crentes em
Jesus, ou as pessoas que você ama, como os membros de sua família;
próximo são todos aqueles que você conhece, são todas as pessoas que
estão ao seu alcance, aqueles que te amam e aqueles que de repente te
odeiam e até mesmo te considerem seu inimigo, esse é o conceito de
próximo!
“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos
maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e
vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus;”
Mateus 5.44.Não preciso falar mais nada a Palavra de Deus fala por si
mesma, já diz tudo!
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
Visite sempre o nosso site: www.adportonovo.com.br, e baixe mais estudos como este gratuitamente!
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Aproveite as oportunidades que o Senhor tem ti dado para fazer o
bem, e lute a todo instante para nunca fazer o mal, mas lute mesmo tenho
certeza absoluta que quando entramos no Seu Santuário para levantar a
mãos para Adorá-lo veremos a face do Mestre Querido, veremos a face do
Noivo Amado. “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado”. Tiago 4.17
As mãos tem o “1º poder de fazer o bem, 2º o poder de deixar de
fazer o bem, ou 3º o poder de fazer o mal” nos que devemos decidir qual
caminho queremos seguir na nossa jornada espiritual, pois Deus nos deu o
LIVRE ARBITRIO, e como cristãos legítimos têm que entender que o
conselho para a vida está posto diante de nós e essa deve ser sempre a
nossa escolha.“Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o
bem é de Deus; mas quem faz o mal não tem visto a Deus”. 3
João 1.11.
5º Os pés e o seu poder de condução para a Legalidade:
“Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar
a tua palavra”. Salmos 119.101
Quando nos referimos a “pés” na maioria das vezes na Bíblia
Sagrada geralmente se refere as nossas atitudes, entende-se que neste
caso “pés” seria o poder de decisão, ou seja, as nossas decisões que
revelam as nossas escolhas ou qual caminho iremos seguir. Como os
demais Canais de Legalidade, os pés, também podem nos conduzir a duas
escolhas: Benção ou Maldição, esse Canal nos conduzirá em direção da
nossa escolha. O texto que lemos acima nos mostra algo extraordinário a
respeito do Salmista onde ele confessa que guardou para o Senhor
desviando os seus “pés” de todo o caminho mau, ou seja, ele decidiu em
fazer verdadeiramente a vontade do Senhor, e não foi ao encontro de
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
Visite sempre o nosso site: www.adportonovo.com.br, e baixe mais estudos como este gratuitamente!
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tudo aquilo que poderia satisfazer o desejo de si próprio, ou de sua carne,
mas manteve-se fiel em estar puro para o seu Deus.
“Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a
maldição; a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do
Senhor vosso Deus, que hoje vos mando; porém a maldição, se
não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos
desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes
outros deuses que não conhecestes”. Dt 11.26-28.
Nós somos o resultado de nossas próprias escolhas, e por isso
devemos nos comprometer a verdadeiramente estarmos com uma vida
pautada na Palavra de Deus, somente assim colherá o melhor de Deus em
nossas vidas, pois quando os nossos pés são guiados pelo Espírito Santo de
Deus todos os nossos passos estarão sendo dados na sua Santa Vontade, e
o homem que é guiado por Deus certamente prosperará. “No caminho
da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar”.
Provérbios 4.11
6º O Coração (Mente) e o seu poder esconder ou guardara
Legalidade:
“Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa
mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério
com ela.” Mateus 5.28
Parece um pouco estranho, mas quando se referimos ao “coração
ou mente” estamos falando de algo que não pode ser detectado pelo
olhar humano, algo que está oculto aos nossos olhos carnais. Coração é
um lugar que ninguém consegue chegar, ninguém consegue ver, algo que
dentro da alma humana, segredos que somente nos conhecemos; e por
isso que somente há uma pessoa que pode enxergar o que há dentro do

“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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coração do homem, essa pessoa é o Espírito Santo de Deus que apenas
por sua Santa Palavra por revelar os segredos mais escondidos dentro do
coração: “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até
à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do coração.”
Hebreus 4.12.
Quando usamos a palavra “esconder” isto significa que não é
somente o que ninguém pode ver, mas também ao contrário do que
muitos pensam de forma errônea sobre a “Graça de Deus” quando
falamos sobre Guardar ou Esconder no Coração/Menteentão
veremos que quão grande e tremenda é Graça de Deus. No Antigo
Testamento, na Lei, o ato de adultério era configurado quando havia a
consumação propriamente dita, quando um homem coabitava com uma
mulher que não era dele ou vice-versa (Lv 20.10) e hoje na Graça não há
necessidade de nem mesmo haver o ato em si, isso pode parecer absurdo,
mas o próprio Mestre Jesus foi quem declarou de tal forma: “já em seu
coração cometeu adultério com ela.” Mateus 5.28, ou seja, podemos
dentro de nosso próprio coração esconder um sentimento que não
pertencente ao Espírito Santo e aquele desejo ou sentimento pode de
pouco a pouco nos destruir, e vagarosamente minar as nossas bases
espirituais, “são as raposinhas” (Ct 2.15) porque estamos guardando algo
que não pertence ao Espírito Santo de Deus.
Observemos a Parábola do Semeador (Mt 13.1-23) essa parábola é
maravilhosa nela o Mestre no traz uma simbologia profundo quanto ao
“coração” do homem. Jesus mesmo nos faz entender que a terra “é o
coração do homem”, sendo assim, ele (coração) tem a capacidade de
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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desenvolver todo o sentimento que vem ao seu encontro fazendo com
que este sentimento cresça e frutifique. Aí podemos ter um problema.
Qual o sentimento ou o desejo que estamos guardando ou escondendo
em nossos corações? Devemos ter o cuidado com o que guardamos em
nossos corações. Podemos guardar/esconder Benção ou Maldição dentro
de nós mesmos. Sentimentos como mágoas, contendas, invejas, mentiras,
ou até mesmo o desejo de termos aquilo que não é nosso, quem não se
lembra de Acabe e Nabote (I Rs 21.16). Lembremo-nos de Gálatas 5.19
que fala claramente das “obras da carne” e ainda o que está escrito em
Hebreus 12.15, todos esses sentimentos ou desejos podem nos
contaminar, perturbar, e tirar a nossa paz. Dessa forma façamos como fez
o Salmista: “Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não
pecar contra ti.” Salmos 119.11. Não háDoutor como o Espírito Santo
e melhor remédio que a Palavra de Deus para tratar dos nossos corações!

ARMAS DA BATALHA ESPIRITUAL
“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas
sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas;” 2
Coríntios 10.4
Essa definição de “Armas Espirituais” para nossa Batalha contra o
inferno nos é dada de forma muito detalhada pelo Apóstolo Paulo que
esmiúça muito bem esta questão trazendo para a Igreja de Cristo na Terra
em uma linguagem muito simples a “AMADURA DE DEUS”, vejamos em
Efésios 6.13-18:
Verso 13: “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para
que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar
firmes.”.
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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Devemos buscar de Deus a sua iluminação para podermos entender
a sua Santa Palavra e ter o conhecimento pleno da vontade do Senhor em
nossas vidas. Quando Paulo usa a expressão “toda a armadura” neste
instante da revelação Deus nos quer revelar algo tremendo que se não
estivermos atentos a sua Voz vamos deixar passar por nósalgo de suma
importância despercebidos; essa expressão “toda a armadura” quer dizer
que não há como usar as partes de forma isolada, ou seja, não se pode
fazer o uso do “escudo da fé” e não fazer uso da “espada do Espírito”, ou
ainda usar a o “cinto da verdade” e deixar de lançar mão da “couraça da
justiça”. Quando Paulo nos traz a expressão “toda à armadura” ele está
nos dizendo que seria praticamente impossível fazer o uso das peças que
compõem a “armadura de Deus” de uma forma individual, ou seja, só
seria possível o uso de todo o conjunto, da “armadura de Deus completa”.
Neste caso vamos compreender que essa Armadura é algo sublime
e extraordinário que é dada verdadeiramente pelo Espirito Santo de Deus,
visto o seu uso ser algo semelhante ao Fruto do Espírito (Gl 5.22-23), que
ao contrário do que muita gente pensa que o Fruto do Espírito são nove,
mas não são, o Fruto são nove manifestações que formam um só Fruto do
Espírito (nônuplo) uma sincronia perfeita como os Dons do Espírito Santo
que também são nove (I Co 12.1-11). Da mesma forma a Armadura de
Deus é compostopor nove peças fundamentais, esse é o conjunto, embora
muitos não creiam que o conjunto seja composto por nove, mas por
apenas seis peças, prefiro permanecer com aquilo que Deus têm me dado
por sua santa revelação.
ATENÇÃO: 9 peças (6 componentes: cinto, couraça, calçado, escudo,
capacete e espada + 3 coberturas: oração, vigilância e perseverança = 9
peças):
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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1º “Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos
com a verdade”: o Cinto da Verdade é uma peça fundamental da
Armadura de Deus e muito bem colocada como Paulo escreve, ele deve
ser a 1ª peça a ser usada na Armadura, sabe por quê? Porque como ele
mesmo escreve devemos cingir os nossos lombos, ou seja, devemos
envolver, cercar ou rodear (língua portuguesa) nossos lombos com a
verdade. A verdade deve ser um Cinto, deve nos cercar por inteiro para
que possamos vestir as demais peças da Armadura de Deus, e esse Cinto
que dá sustentação para que a Armadura não fique frouxa na hora da
batalha. No passado quando um Centurião começava a se vestir a primeira
peça que ele usava era colocar o seu cinto, pois era ele quem sustentava
toda a Armadura, não era um simples ornamento, para que quando ele
estivesse no campo de batalha pudesse correr, saltar, rastejar ou fazer o
que for necessário para o seu bom desempenho naquela guerra. Sendo
assim, o Cinto da Verdade nos dá confiança para batalhar. Existe um
motivo porque muitos não conseguem permanecer no campo de batalha
por muito tempo, sabe qual é? Não usam o Cinto da Verdade, a Armadura
fica frouxa e a todo o tempo na luta ela balança sem parar, sendo assim
perecem na guerra porque não têm firmeza espiritual. Deus é Deus de
verdade, e a sua Palavra é a verdade!

2º “e vestida acouraça da justiça;”:essa peça também é muito
importante, pois couraça significa proteção e estar vestido com a couraça
da Justiça quer dizer, estar verdadeiramente protegido dos ataques do
inferno e de seus anjos; uma couraça no passado era responsável em
proteger o Centurião de todo o ataque de seu adversário que ele desferia
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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na altura do peito, tórax e abdômen, ou seja, ela protegia muitos órgãos
internos do soldado, principalmente o coração, e se por algum descuido
fosse atingido, dependendo da intensidade e potência do golpe, retiraria o
soldado da batalha ou talvez o matasse. A Couraça da Justiça nos protege
de todo o ataque do diabo que todo instante tenta tocar o nosso coração
colocando dúvidas, inseguranças, medo, e sentimentos em nossos
corações que não pertencem ao Espírito Santo. Usar a Couraça da Justiça
demonstra que verdadeiramente estamos protegidos de todas as
acusações do inferno e do diabo.

3º “E calçados os pés na preparação do evangelho da
paz;”:quando falamos de pés, cientificamente, estamos falando das
bases que sustentam o nosso corpo, eles são responsáveis pelo nosso
equilíbrio e nossa locomoção. Paulo nos deixou algo grande é que
devemos a todo o instante estarmos atentos, preparados no Evangelho de
Cristo que produz paz para esse mundo em crise. Pés na preparação do
Evangelho da paz, quer dizer que devemos sempre ser solícitos,
desprendidos, verdadeiramente mordomos do Reino de Deus, e ainda
significa que estar calçados quer dizer estar protegidos, e sendo assim,
com certeza absoluta iremos produzir a mais perfeita paz. Nesta luta
devemos estar calçados a todo o instante nesta preparação, somente
desta forma poderemos avançar na batalha e conquistar o terreno do
inimigo através de cada passo dado dia após dia caminhando com toda
atenção e prudência para não cairmos nas armadilhas, ciladas, e tropeços
postos pelo nosso inimigo que está à espreita no caminho. Pés calçados no
Evangelho da paz nos dá um apoio firme, uma conduta de proteção e
tranquilidade.
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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4º “Tomando, sobretudo o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.”: essa
peça que vamos falar agora também e de extrema importância na
Armadura de Deus. O Escudo da Fé como Paulo chama não outra coisa a
não ser a Palavra de Deus, observemos o que está escrito no Salmo 91.4:
“Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te
confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel”. Sabe
quem é a verdade? A verdade sempre foi e sempre será a sua Palavra,
com a sua Santa Palavra podemos apagar todos os dardos inflamados do
diabo. A Palavra de Deus é um escudo de proteção contra o inferno, Ela é
um escudo indestrutível e intransponível, é algo extraordinário que deixa
o diabo louco, Ela é um escudo, ou seja, para onde você for não importa o
lugar, a Palavra de Deus vai com você, Ela permanece dentro de você.
Assim como o escudo que é portátil, a Palavra jamais deve estar fora do
alcance de um verdadeiro soldado, Ela é e sempre será a sua defesa fiel. A
Palavra te dá o discernimento para conhecer quando o diabo está
tramando uma cilada, quando ele está prestes a investir contra a sua vida.
Glória a Deus pela sua Santa Palavra! “De sorte que a fé é pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus”. Romanos 10.17

5º “Tomai também o capacete da salvação,”: essa é uma das
peças da Armadura de Deus que tem uma importância fundamental,
capacete nos faz entender que essa é uma proteção para a cabeça do
soldado e espiritualmente falando essa é uma proteção para a “mente do
guerreiro de Deus”. A cabeça é o centro de todos os comandos do corpo e
a mente é a responsável em designar todas as ações de comandos. Um
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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ataque à mente pode ser devastador se alcançado o seu objetivo o
referido ataque pode trazer uma somatória de tragédias literalmente
falando como: descontrole emocional, más decisões, mau humor, suicídio,
acidentes, insanidade mental, etc. Devemos ter o controle total de nossa
mente, pois somente assim poderemos traçar a estratégia correta na luta
contra o inferno, a nossa mente é uma das armas fundamentais para
estarmos de pé no campo de batalha e sem ela será impossível vencer o
diabo e seu exército das trevas. “Porque, quem conheceu a mente
do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente
de Cristo”. 1 Co 2.16. Para vencermos temos que ter o “capacete da
salvação” isso significa ter a “mente de Cristo” ter a nossa mente firmada
no Senhor Jesus, visto ser em nossa mente que são travadas as nossas
maiores batalhas espirituais. Temos que estar sóbrios a todo instante e
observar a tudo que esta ao nosso redor, avaliando, decidindo e
executando a vontade de Deus pela sua Palavra em nossas vidas. Devemos
estar sóbrios a todo o tempo, a todo o instante temos que estar com o
Capacete da Salvação alerta a toda investida do diabo. “Mas nós, que
somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé
e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação;” 1
Ts 5.8.

6º “e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;”: a
Espada do Espírito é a principal arma da Armadura de Deus e as demais
peças que comentamos são Arma de Defesa, mas a Espada do Espírito é
Arma de Ataque. Ela é poderosíssima e com Ela Jesus venceu o diabo na
tentação do deserto (Mt 4.4). A própria Bíblia Sagrada afirma que
“Porque a palavra de Deus é 1º viva e eficaz, e 2º mais
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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penetrante do que espada alguma de dois gumes, e 3º penetra
até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e 4º
é apta para discernir os pensamentos e intenções do
coração(Hb 4.12), a Espada do Espírito é Palavra de Deus e Ela possui
características espirituais de cunho sobrenatural não se pode vencer
nenhuma batalha espiritual sem essa Espada.
Agora uma coisa temos que ter em nossos corações, é que somente
pode empunhar a Palavra de Deus como a “Espada do Espírito” aqueles
vivem uma vida de acordo com a Mesma, pois não adianta avocarmos a
Palavra de Deus como “Espada do Espírito” se a nossa vida está
totalmente fora dos moldes do Espírito Santo de Deus e somos indignos
de fazer uso dessa Espada. Seria como uma pessoa que nunca teve um
contato direto com uma arma de guerra, um fuzil AK47, e em sua
concepção a pessoa acha que para usá-la seria somente apertar o gatilho,
e não é bem assim! Existem pequenos pormenores nesta arma que quem
for fazer uso da mesma deve conhecer para que possa efetuar o disparo
sem nenhum impedimento. Para fazer uso da Espada do Espírito seria algo
bem semelhante, não é somente apertar o gatilho. Temos que conhecer
essa Arma de Deus muito bem e para usá-la temos que possuir
“autoridade do céu” e para ter essa autoridade precisamos ter uma vida
pautada sem sua Santa Palavra. “Porquanto os ensinava como
tendo autoridade; e não como os escribas”. Mateus 7.29

7º “Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica
no Espírito,”:para muitos essas palavra que o Apóstolo Paulo deixa
pode até passar por despercebido, mas seria impossível falar da Armadura
de Deus sem falar da “oração”. A oração não está neste texto por acaso,
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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ela não está como peça da Armadura de Deus ela está como “cobertura
espiritual”, Paulo quando descreve a Armadura ele descreve as peças da
mesma e logo após ele nos mostra algo sublime. Diga-me, por favor, qual
exército vence uma guerra sem comunicação? Essa reposta te respondo
de imediato. Nenhum. A oração é a comunicação entre o exército ou a
tropa com seu General. É impossível um exército vencer uma batalha ou
uma guerra sem comunicação. Deus é o nosso General de Guerra, Ele
sempre está contemplando o seu exército no campo de batalha, mas nós
precisamos bombardear o céu com informações para que o nosso General
possa agir de forma estratégica. A oração é a fonte de informação que o
Espírito Santo precisa para atuar no campo de batalha e no seio de seu
exército. Aí surge uma pergunta: pastor mais Deus não sabe de tudo?
Certamente, mas Deus trabalha com um “princípio de justiça” que é a
Legalidade. Então meu amado Ele só vai atuar quando eu e você dermos a
devida Legalidade e ainda comunicar-se com Ele informando ao seu
General do que você está precisando no campo de batalha. Nunca pare de
orar, ore em todo o tempo, ore em todo o lugar: ore no seu trabalho, ore
em sua faculdade, no seu colégio, ore em casa, ore na igreja. Passe para o
seu General tudo o que está acontecendo na batalha e Ele suprirá todas as
suas necessidades.“Orai sem cessar”. 1 Tessalonicenses 5.17.
Nosso relacionamento com Deus é como um casamento, somente haverá
um casamento sólido se ambas as partes, ou seja, o esposo ou a esposa
tiverem um diálogo aberto e constante dia após dia. Casal que não
conversa é porque o casamente não vai bem, tem algum problema e isso
tem que ser contornado e da mesma forma é a nossa vida espiritual, tem
que ter oração, nossa vida tem que estar cobertura da oração, se não algo
errado está acontecendo.
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8º “e vigiando nisto”outra cobertura espiritual que Paulo
menciona é “Vigilância” por mais que venhamos nos equipar de toda a
Armadura de Deus, e por mais oração que venhamos diuturnamente
elevar aos céus, tudo isso pode se perder se não houver vigilância. Essa
cobertura espiritual é de extrema importância em nossa batalha contra o
inferno, pois ela nos dá a capacidade pelo Espírito Santo de sermos como
um radar, de agirmos com a devida prudência quando sentimos a
aproximação das forças inimigas. Antes de tomarmos qualquer atitude a
vigilância nos faz pesar todas as nossas decisões e consequentemente
avaliar as possíveis consequências. A vigilância nos guarda de toda a
possível queda, de toda a ruína premeditada pelo inferno. “Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está
pronto, mas a carne é fraca”. Mateus 26.41
9º “com toda a perseverança e súplica por todos os
santos,”:se há uma coisa que o inferno teme é um servo de Deus
decidido e perseverante. Um soldado sem motivação não possui forças
para estar no campo de batalha, não tem condições psicológicas ou físicas
para estar na guerra, muito mais um soldado de Cristo Jesus. E essa
cobertura espiritual que nos dá poder dos céus para lutar e vencer é a
Perseverança, ela mostra para o mundo e para o inferno que podemos
passar o que for, mas jamais perderemos o nosso foco que é Cristo Jesus.
“E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas
aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo”. Mateus
10.22. Em todas as épocas da Igreja de Cristo na Terra essa cobertura
espiritual foi uma arma fundamental para que a Igreja triunfasse sobre as
forças do inferno. Observemos o texto a seguir: “Apagaram a força do
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fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,
na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos
estranhos”. Hebreus 11.34. Arma de extremo poder é a Perseverança,
ela nos dá força para lutar no meio da batalha mesmo nos sentindo às
vezes fracos e abatidos completamente desanimados, mas entendemos
que não podemos parar de forma alguma (Miquéias 2.10). Através da
Perseverança o Espírito Santo nos aperfeiçoa por intermédio da Fé, a fim
de alcançarmos algo mais excelente, glorioso e extraordinário em Cristo
Jesus nosso Salvador.

DINAMITE ESPIRITUAL:
JEJUM,NOSSA ARMA SECRETA!
“E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados
como os hipócritas; porque desfiguram os seus rostos, para
que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que
já receberam o seu galardão.Tu, porém, quando jejuares, unge
a tua cabeça, e lava o teu rosto. Para não pareceres aos
homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto; e teu
Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.Para
não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará
publicamente.” MT 6.16-18.
Temos em nossas mãos uma poderosa arma espiritual, um
verdadeiro dinamite, o Senhor Jesus nos mostra claramente que usava o
Jejum como arma secreta em seu ministério observe o próprio Mestre
dizendo: “E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não
ser com oração e jejum.” Marcos 9.29. O nosso Senhor Jesus viveu um
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vida intensa de Jejum, mas uma coisa temos que entender antes de falar
qualquer coisa do Jejum: “não existe Jejum sem Oração”.Cada uma das
peças da Armadura de Deus tem o seu significado e sua importância; e
quando falamos anteriormente sobre a Oração vamos ver que quase
sempre que encontramos alguma referência na Bíblia Sagrada que fale de
Jejum vamos encontrar nesta mesma referência a oração.

QUAL O PODER DO JEJUM EM NOSSAS VIDAS?
1º Quebranta o coração do homem:quando começamos a jejuar
inicia-se um processo de enfraquecimento da nossa carne e de
fortalecimento do nosso espírito, e neste instante a guerra entre carne e
espirito entra no seu ápice (Gl 5.17). Quando a carne começa a
enfraquecer e neste momento os sentimentos como a soberba, o orgulho
começa a perder lugar dentro do coração do homem fazendo com que a
consciência atue neste instante de forma mais clara entendendo que não
existe como se viver uma vida de exaltação e orgulho, só há vida na
dependência do homem pelo Deus criador dos céus e da terra. “Os
sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus”. Salmos 51.17.O Jejum
é um exercício espiritual, assim como existem exercícios para a saúde de
nosso corpo; o jejum é um exercício espiritual para a saúde de nosso
espírito, fazendo com que o nossa carne permanece submissa ao nosso
espírito eliminando todo alimento espiritual que vicia nossa carne
(mentira, inveja, contendas, etc.).

2º Potencializa a oração: como citamos anteriormente o jejum
potencializa a oração, é como se fosse um potente amplificador para a
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oração. Isto não quer dizer que Deus não ouvira nossas orações se não
jejuarmos, mas quando jejuamos o processo é acelerado pelo Espírito
Santo. O ato de Jejuar somado com a Oração envia aos céus uma
demonstração de estamos verdadeiramente determinados na busca
daquilo que procuramos ou queremos. O Jejum dá asas espirituais as
nossas orações. “Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho
entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se
cumpriram as três semanas.” Dn 10.3. Deus responde a Daniel de uma
forma sobrenatural enviando o seu mensageiro, Gabriel, para comunicar a
ele coisas grandes e tremendas a respeito do seu povo Israel.

3º Liberta o encarcerados: o diabo que oprime as almas perdidas
ele se fortalece de todo o sentimento pecaminoso e perverso que pode
existir no coração do homem, neste instante o Senhor Jesus levantará
uma pessoa para libertar este ou aquele encarcerado, sabe quem o
Senhor quer usar? Você, isso mesmo é você que Deus quer usar para
libertar os cativos. Somente um servo do Servo consagrado poderá efetuar
essa árdua missão, com jejum e oração, nenhum demônio poderá resistir
à presença sobrenatural de Deus em sua vida. “Mas esta casta de
demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum”. Mateus
17.21. Guarde bem isso, o Jejum te dá autoridade dos céus para
ordenação da libertação daquele que esta encarcerada pelo diabo, ele te
dá poder dos céus para que você no nome de Jesus mande que aquele
espírito das trevas abandone a pessoa possuída quebrando todas as
correntes e cadeias pela unção de Cristo Jesus.
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O QUE É SANTIFICAÇÃO: para finalizar em Batalha Espiritual temos
que compreender o conceito de Santidade, para muitos ser santo é ser
separado, é estar separado; mas Santidade é algo muito maior, Santidade
não é somente se separar do pecado, Santidade é algo muito maior.
Santidade é aproximar-se de Deus, é quanto mais você se aproxima do seu
Deus mais você se afasta do pecado e do mundo. Desta forma guarde bem
isso: Santificação é aproximar-se de Deus, é ser “amigo” de Deus, pois
somente aquele que caminha contigo pode ser teu amigo. Caminhe com
Deus. “E andou Enoque com Deus; e não apareceu mais,
porquanto Deus para si o tomou”. Gênesis 5.24.
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