
A Aliança que Vence o Inimigo 

No domingo passado celebramos por quatro horas ininterruptas um 

maravilhoso culto de adoração a Deus e batalha espiritual por 

nossa nação. 

A igreja foi ministrada profundamente e creio que foi curada de 

muitas feridas espirituais. Também creio que muitos receberam 

armas espirituais para lutarmos as guerras do reino de Deus. 

No entanto, não existirá vitórias se não estivermos guerreando em 

famílias aliançadas em Deus. 

O propósito de conquistar e povoar a Terra, o Senhor destinou à 

Adão e sua família. Adão e Eva falharam, mas eu você e nossas 

famílias, que estamos debaixo do mesmo propósito, não 

precisamos falhar. 

Gênesis 12.1-7 

Então o SENHOR veio a Abrão e lhe ordenou: “Sai da tua terra, 

da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te 

indicarei! 2Eis que farei de ti um grande povo: Eu te 

abençoarei, engrandecerei teu nome; serás tu uma bênção! 

3Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te 

amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos 

sobre a face da terra!” 4Então partiu Abrão como o orientara o 

SENHOR, e Ló o acompanhou. Abrão tinha setenta e cinco 

anos de idade quando saiu das terras de Harã. 5Levou consigo 

sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam 

conseguido amealhar e todos os escravos comprados em 

Harã; tomaram o rumo das terras de Canaã e lá 

chegaram.6Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde 

ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em 

Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa 

região. 7Então o SENHOR apareceu a Abrão e lhe prometeu: “É 

à tua descendência que darei esta terra!” E Abrão construiu ali 

um altar dedicado a Yahweh, porquanto ali o SENHOR havia 

aparecido e falado com ele. 

É comum ouvirmos sobre “as bênçãos de Abraão”, no entanto, as 

bênçãos de Deus eram destinadas a Abraão e sua família. 

Com Abraão e sua família, aprendemos princípios para vencermos 

o diabo, juntos, em família.  
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São atitudes que devemos ter em relação a Deus e aos nossos 

familiares, impedindo que demônios encontrem brechas para se 

infiltrarem e destruírem todos os propósitos de Deus para nossa 

família. 

Antes de entrarmos nesses princípios, como crentes na Palavra, 

precisamos estar fincados em uma pedra fundamental: FOI DEUS 

QUEM CRIOU A FAMÍLIA! 

Antes da fundação do mundo, antes da queda do homem, antes do 

pecado, Deus instituiu a família e a vida familiar. Antes que 

houvesse qualquer outra instituição humana, Deus criou a família. É 

a primeira e básica instituição. 

Portanto, uma família abençoada e vitoriosa é aquela que coloca a 

presença e os conselhos de Deus em primeiro lugar. 

Existem hoje muitos livros que falam sobre família (até mesmo nas 

livrarias evangélicas), mas que infelizmente que tem como base o 

homem. Começam com o homem e a família, depois apresentam 

Deus como um aditivo, uma coisa para colocar um pouco de 

harmonia na vida familiar. Na frouxa e desregrada vida familiar. 

Colocam primeiro a família e depois Deus como um meio de ajuda-

la e abençoa-la. NÃO É ASSIM !  ANTES DE TUDO O SENHOR! 

Se compreendermos isso, o resto vai ser fácil de aprender, 

compreender e aceitar.  

A família começa em Deus. E se o Senhor é o criador da família Ele 

sabe para que foi feita e o que é melhor para ela. 

Abraão e sua família tinham um propósito a cumprir. Cada família 

da igreja também tem um propósito em Deus! 

01 – Abraão obedeceu a Deus 

Mesmo sem conhece-lo, levou a sério a experiência sobrenatural de 

ouvi-lo e o obedeceu: 

(a) Envolveu toda a sua família 

(b) Passou a andar pela fé na palavra de Deus 

(c) Envolveu tudo o que tinha no cumprimento do propósito 

02 – Sara seguiu seu marido 

Mesmo diante da insegurança de deixar o conforto, os parentes, a 

sua terra, aceitou seguir um Deus desconhecido, ir para um lugar 

inóspito, aonde teria que começar tudo de novo. 



(a) Decidiu confiar em seu marido. 

(b) Apoiava a fé que seu marido depositava em Deus. 

(c) Passou a sonhar os mesmos sonhos de seu marido. 

03 – Abraão e Sara andavam juntos, aonde Deus os levasse 

A princípio era um Deus que não conheciam, mas à medida que O 

conheceram passaram a segui-lo, colocando-o em primeiro lugar. 

(a) Se amavam e se respeitavam (Ele a tinha como a mulher 

mais formosa da terra e ela o chamava de senhor). 

(b) Creio que Abraão, mesmo sendo o cabeça, não deixava sua 

esposa sem conhecer os seus planos (Ela sabia dos sonhos e 

das recompensas, mas também dos custos e dos riscos). Por 

isso conquistou a confiança de Sara. 

(c) Creio também, que o sacrifício que Abraão faria de Isaque, 

sua esposa sabia, todavia não interviu com a força da carne, 

mas ficou em oração. 

(d) Após obedecerem a Deus unidos, o Isaque que receberam de 

volta era um filho muito melhor do que o que subira o monte 

Moriá. 

04 – Isaque aprendeu a amar o Senhor através do exemplo de 

seus pais 

Isaque tornou-se um filho obediente, que honrava seus pais, por 

isso foi mais próspero que eles. 

(a) Quantos adolescentes de 12 anos se deixariam amarrar 

sobre um altar, sabendo que seriam cortados e depois 

queimados? 

(b) Quantos jovens permitiriam seus pais escolherem a pessoa 

com quem casar-se? 

 

Conclusão: 

Decida-se colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar e o nosso 

inimigo sempre será derrotado por sua família. 


