
16 – GUERRA ESPIRITUAL  
NO CASAMENTO II 

 
 
 

Proteção de Deus através de armas espirituais 
 
2 Co 10.3-5 -  Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a 
carne,4 pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, 
para demolição de fortalezas;5 derribando raciocínios e todo baluarte que se 
ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 
obediência a Cristo; 

 
 
1. Autoridade no nome de Jesus 
 
√ -Temos autoridade em nome de Jesus para derrubarmos fortalezas 

e anularmos sofismas satânicos. (2 Co 4.6). 
√ -Toda autoridade foi dada a Jesus. (Mt 28.18). 
√ - Orando, ligando e desligando, declarando em nome de Jesus. (Mt 

18.18). 
√  - Orar juntos é eficaz e une o casal (Mt 18.19). 
√  - Pedir em seu nome. (Jo 14.13). 
√  - Jesus nos ensinou a orar: Mt 6.5-13 
     ●   Ore regularmente. 
     ●   Ore em particular. 
     ●   Ore com o seu cônjuge e com a sua família. 
     ●   Ore com sinceridade. 
     ●   Ore objetivamente. 
     ●   Ore com fé. 
 

Quando orarem juntos estarão patrulhando a vossa cerca (Jó 1.10). A 
oração em conjunto é a coisa mais íntima que o casal pode fazer, pois é 
quando expões seus sentimentos, em oração, diante do cônjuge. É o nosso 
poder na guerra espiritual aumenta exponencialmente. 

 
 
2. Poder no sangue de Jesus. 
 

A morte sacrificial, o sepultamento e a ressurreição de Jesus é a base de 
nosso vitória sobre satanás. O sangue de Jesus é uma cobertura para os 
nosso pecados. Ele nos garante a vitória. 

√  O sangue vence o inimigo (Ap 12.11). 
√  O sangue foi derramado para o perdão (Hb 9.22). 
√  O cordeiro foi morto por nós (Ap 13.8). 
√  Pelo sangue, Jesus venceu a morte e o diabo (Hb 2.14-15). 
 
 
3. A Palavra de Deus 
 

A Palavra de Deus é a verdade. Satanás ataca com mentira, tentando 
distorcer a verdade, mas a Palavra expõe a mentira. 

√   Cingirmo-nos com a verdade (Ef 6.14). 
√   Espada do Espírito (Ef 6.17). 
√   Palavra da fé (Mc 11.22). 
√   Usar a palavra para derrotar o inimigo (Mt 4.4,7-10). 



√   A Palavra como espada deve ser usada na boca (Ap 1.16). 
 

 
4. Louvor e adoração 
 

Deus habita nos louvores. Louve ao Senhor frequentemente. Esta é uma 
arma poderosa, porque só Ele é digno de nosso louvor. 

√   O Senhor habita nos louvores de seus filhos (Sl 22.3) 
√   O inimigo é silenciado pelo louvor (Sl 8.2) 
√   O louvor abre as portas e liberta os cativos (At 16.23,25-26). 
√   Só Ele é digno de receber glória (Ap 4.8 e 11). 
 
 

Proteção de Deus vestindo a armadura (Ef 6.13-18) 
 
1.   Armadura: cingir-nos com a Verdade. 

Afirmação: Jesus é minha verdade. 
Promessa: Respondeu-lhe Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a 

vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim” (Jo 14.6 e Sl 51.6). 
 
2.   Armadura: Vestir-nos da couraça da justiça. 

Afirmação: Jesus, tu és a minha justiça. 
Promessa: “Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por 

nós para que n’Ele fôssemos feitos justiça de Deus” (2 Co 5.21 e Cl 2.10). 
 
3. Armadura: Cingir-nos com o escudo da fé. 
Afirmação: Jesus, tu és a minha fé. 
Promessa: “Estou crucificado com Cristo; logo já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim; e esse vive que agora tenho na carne, vivo 
pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo se entregou por mim” 
(Gl 2.20 e Rm 10.17). 

 
5. Armadura: Tomar o capacete da salvação. 
Afirmação: Jesus, tu és a minha salvação. 
Promessa: “E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação 

eterna para todos os que lhe obedecem” (Hb 2.9 e Sl 140.7). 
 
6. Armadura: Empunhando a espada do Espírito que é a Palavra 

“Rhema” de Deus. 
Afirmação: Jesus, tu és a minha Palavra viva. 
Promessa: “As palavras (Rhema) que eu vos tenho dito são espírito e 

vida” (Jo 6.63 e Is 49.2). 
 
7. Armadura: Orando em todo tempo no Espírito. 
Afirmação: Jesus, tu és quem me batiza no Espírito. 
Promessa: “Ele vos batizarás com espírito Santo e com fogo” (Mt 3.11 

e Rm 8.27). 
 
 
 
Arsenal da Palavra para guerra espiritual no lar: 
 
a. Para a esposa orar pela paz na mente: 
 
(Dt 33.27; Sl 31.24; Is 26.3; Jo 14.27; 1ºCo 2.16b; 2ºCo 10.5; Ef 2.14-

15 e Fl 4.7-9). 



 
b. Para o marido violento: 
 
(Lv 26.3-13; Dt 8.7-10; 2ºCr 15.7; Sl 31.20-21; Sl 32.7; Sl 144.11 e Ez 

28.24-26). 
 
c. Pelos filhos: 
 
(1Rs4.29; Sl 127.3-5; Sl 144.12; Is 11.2; Is 49.25; Is 54.13; Jr 29.11-

14; Dn 1.9 e 20; Ef 1.7; Ef 6.4; Fl 4.19; Cl 1.9-12 e Tg 1.2). 
 
d. Pelos familiares desviados: 
 
(Sl 140.1-2,4 e 8; Is 59.1; Jr 33.26; 2ºCo 4.3-4 e 2ºTm 2.25b e 26). 
 
e. Pelas satisfações das necessidades básicas e financeiras: 

 
(Dt 8.18; 1ºRs17.2-4, 8 e 9; 2ºCr 32.8; Pv 3.2; Pv 30.3; Pv12.12; Pv 

13.21-25; Is 54.5; Ml 3.10-11; Mt 6.25 e 32 e Lc 6.38). 
 
Conclusão: As vitória de um casal crente são alcançadas pela oração constante, 

em o nome de Jesus. Ore com fé e espere em Deus! 


