
Esse culto de hoje é de Adoração intensa a Deus, mas também de 
batalha espiritual. Se estamos aqui, certamente é porque temos a 
consciência de que:  
 
1 – Temos um inimigo 
2 – Esse inimigo tem planos e estratégias contra nós 
3 – Nosso inimigo tem feito muitas baixas entre nós e em toda a 
Igreja do Senhor na Terra.  
 
No entanto, se estamos aqui é porque também sabemos que temos 
um SENHOR! 
 
Você sabia que pode desfazer as obras do diabo e paralisá-lo?  
 
Você sabia que o diabo não tem outra alternativa, senão lhe 
obedecer?  
 
Você sabe que segredo é esse? 
 
Na verdade, não existe segredo nenhum. É uma verdade que já foi 
revelada há dois mil anos: Através da cruz de Cristo você 
recebeu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, expelir 
demônios e desfazer toda obra de satanás.  
 
Que tremendo privilégio! Sua própria vida não será mais a mesma, 
quando você entender que não está mais debaixo da opressão do 
diabo. Agora, você pode usar a sua autoridade para paralisá-lo. 
 
 
A estratégia do diabo 
 
A grande estratégia do inimigo contra você é aproveitar-se de sua 
ignorância ou da sua incredulidade. Oseias 4.6 diz: “O meu povo 
está perecendo porque lhe falta o conhecimento, diz o Senhor” 
 
Se o inimigo conseguir impedir-lhe de descobrir quem você é em 
Cristo, que posição ocupa, qual o seu poder e a sua autoridade, 
então você não representará perigo algum para ele.  
 
Por outro lado, se ele não conseguir manter-lhe na ignorância, ele 
tentará induzir-lhe à incredulidade, afirmando que tais privilégios 
são apenas para super crentes.  
 
Sendo assim, repreenda agora mesmo todo espírito de 
incredulidade! E peça a Deus que lhe conceda espírito de 
revelação no pleno entendimento da verdade.  
 



Não existem super crentes, nem grandes homens de Deus. Você é 
tão importante para o Senhor quanto os homens e mulheres cujas 
histórias foram registradas na Bíblia. 
 
A Fonte da nossa Autoridade 
 
Para não se intimidar diante do diabo, você precisa conhecer a 
fonte de onde vem essa autoridade que está sobre você.  
 

Vivendo pela Autoridade de Deus 
 
Nossa Fonte de autoridade é o Senhor Jesus. Nele, a nossa 
autoridade espiritual tem os seguintes fundamentos: 
 
- A nossa posição (Aonde estamos) 
- A nossa filiação (De quem somos filhos) 
- O nosso poder (Qual a nossa força) 
- A nossa representação (A quem representamos) 
 
01) Autoridade por Posição 
 
Ef 1.16-23 - Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me 
de vós nas minhas orações, 17 para que o Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de 
sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele; 18 
sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que 
saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as 
riquezas da glória da sua herança nos santos, 19 e qual a 
suprema grandeza do seu poder para conosco, os que 
cremos, segundo a operação da força do seu poder, 20 que 
operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e 
fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, 21 muito acima de 
todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo 
nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 
vindouro; 22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, 
e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, 23 que 
é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em 
todas as coisas. 
 
Ef 2.4-6 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu 
muito amor com que nos amou, 5 estando nós ainda mortos 
em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo (pela 
graça sois salvos),6 e nos ressuscitou juntamente com ele, e 
com ele nos fez ascentar nas regiões celestes em Cristo 
Jesus, 
  
 
Você está onde Cristo está.  



 
Aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com Ele (1 Co 6.17).  
Você foi unido ao Senhor. Como o corpo está unido à cabeça, 
assim você foi unido a Ele.  
 
Quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Quando Ele 
ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Mas esta não é toda a 
verdade. Quando Ele foi elevado aos lugares celestiais, você 
também foi elevado.  
 
Apesar de o seu corpo ainda encontrar-se na terra, você está unido 
a Ele num só Espírito nos lugares celestiais. Esta é a sua posição: 
Acima de todo principado, potestade e poder. Esta é a sua 
autoridade no mundo espiritual.  
 
Se, as pessoas no mundo gozam de autoridade por causa de sua 
posição, muito mais você. Você está ocupando a posição mais 
elevada do mundo. É uma posição tão elevada que as hostes 
malignas não têm outra saída senão se submeterem a você. 
 
2) Autoridade por Filiação 
 
1 Jo 3.8 - “Para isso se manifestou o Filho de Deus, para 
destruir as obras do diabo”. 
 
Jo 1.11-13 - Veio para o que era seu, e os seus não o 
receberam.12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que 
crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos 
de Deus;13 os quais não nasceram do sangue, nem da 
vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. 
 
Existem pessoas que se gloriam de sua linhagem: são os membros 
da realeza e da nobreza, chamados de fidalgos ou “nobres de 
sangue azul”. A descendência reveste essas pessoas de 
autoridade. Você também é um nobre de sangue azul – azul 
celestial. Você é filho do Rei. Dentro de você reside a própria 
natureza do Pai. Você não é filho adotivo – você foi gerado pelo 
Espírito Santo de Deus. 
 
Cada semente gera outras, segundo a sua espécie, e a semente de 
Deus gera filhos de Deus.  
 
Não somos deuses; no entanto, temos a natureza de Deus – somos 
filhos dele. Por fora, não há nenhuma diferença entre você e as 
outras pessoas. É como a sarça que chamou a atenção de Moisés, 
no deserto. Era semelhante às outras, mas com uma diferença: 
sobre ela estava o fogo da vida de Deus. Isto é tudo o que importa. 



Dentro de você há algo que queima – é a vida de Deus. A própria 
natureza de Deus reside em você. 
 
Como filhos do Rei, gozamos de uma tremenda autoridade. 
Desobedecer a você é desobedecer ao próprio Rei. Que maravilha! 
Que privilégio!  
 
Tudo quanto se pode dizer a respeito de Deus, em sua natureza, 
pode ser dito a respeito de seus filhos, e isto inclui você. Maior é o 
que está dentro de você do que aquele que está no mundo (1 
Jo 4.4). Eis a garantia de sua autoridade como filho. 
 
 
3) Autoridade Pelo Poder 
 
O poder de Deus é o próprio Espírito Santo.  
 
Este poder não está apenas dentro de nós, nos tornando filhos, 
mas também sobre nós, nos revestindo.  
 
O poder de Deus é como uma roupa sobre você. Gálatas 3.27 diz 
que: “Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo 
foram revestidos.” 
 
Saiba então que você está revestido de Cristo. Diante disso, 
quando for expulsar um demônio, mande-o olhar para você. 
Quando o diabo olha para nós, ele não nos vê, mas a Cristo, 
porquanto estamos revestidos dele. Este revestimento nos dá poder  
e autoridade. 
 
Semelhante ao policial, cuja autoridade e poder derivam do 
uniforme  e da arma que usa, a nossa autoridade e poder provêm 
do uniforme espiritual que usamos e da arma que manuseamos. 
 
Em nossa boca, a Palavra de Deus é uma arma poderosa, que nos 
faz prevalecer sobre o diabo. 
 
Você é um soldado revestido de poder e autoridade. Ao seu inteiro 
dispor, você tem a arma mais poderosa do universo: a Palavra de 
Deus. Com ela, você pode ligar e desligar, atar e desatar, no mundo 
espiritual. Você tem poder e autoridade para decretar a vontade de 
Deus. 
 
 
4) Autoridade por representação 
 
2 Co 5.17-20 - Pelo que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 



novo. 18 Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos 
reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o 
ministério da reconciliação; 19 pois que Deus estava em 
Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos 
homens as suas transgressões; e nos encarregou da palavra 
da reconciliação. 20 De sorte que somos embaixadores por 
Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, 
pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 
 
O mais elevado nível de representação é o do embaixador. O 
embaixador representa a sua nação e, no lugar onde se encontra, é 
a maior autoridade do seu país. A embaixada de um país não pode 
ser invadida, nem violada por outra nação. 
 
Você também é um embaixador de Deus. Você está aqui para 
representar os interesses de Cristo e, nessa posição, você está 
investido de uma grande autoridade.  
 
Como embaixador de Cristo, você recebeu uma procuração do Rei 
dos reis para representá-lo aqui na terra.  
 
Essa procuração é o precioso nome do Senhor Jesus. Toda 
autoridade que estava em Jesus, está agora sobre o nome dele, e 
sobre aqueles que receberam autoridade para usar esse nome.  
 
Ao tornar-se uma nova criatura em Cristo,  você recebeu a 
autoridade para usar o poderoso nome de Jesus.  
 
Quando enviamos alguém em nosso nome, é como se nós mesmos 
estivéssemos indo. Se o presidente manda alguém representá-lo, e 
se nós desonrarmos esse representante, estamos desonrando o 
próprio presidente.  
 
O céu, a terra e o inferno reconhecem o que Jesus fez. Tudo quanto 
Ele fez, toda a autoridade, todo o poder e a totalidade das suas 
realizações estão concentrados no nome de Jesus. E o nome de 
Jesus, nos lábios de quem o representa, é eficaz para realizar tudo 
aquilo que o poder de Jesus pode operar. 
 
 
Conclusão: 
 
Você já é conhecido(a) no céu. O seu nome está escrito no livro da 
vida. Mas já é hora de você também ser conhecido(a) no inferno.  
 
Em Atos 19.15, os demônios disseram: “Conhecemos a Jesus e a 
Paulo, e vós quem sois?” Imagine, Paulo era conhecido no 
inferno. Não só porque tinha autoridade, mas porque a usava.  



 
Comece você também a usá-la, e os demônios certamente dirão: 
“Ai! Ai! Lá vem o homem de Deus, e nós sabemos quem ele é!” 


