
ASSUNTO DA SEMANA: CAMPO DE BATALHA 

Curitiba, 20 de março de 2022.  

Objetivo do encontro:  Aprender a entender como as batalhas espirituais acontecem e como podemos enfrentar 
estas batalhas conhecendo as artimanhas do inimigo e o poder de Deus que opera em nós. 
 
Para o líder:  Líder você conhece ou busca conhecer como é o cotidiano de seus liderados? Se não, procure 
conhecer um pouco de cada um e se for preciso, oriente se houver algo em discordância com a Palavra de Deus. 
Traga os que precisam para o caminho correto e estimule a todos na fé, pois a vontade de Deus é boa, perfeita, 
agradável e este deve ser o objetivo de todos. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

O que você escolhe para seu lazer. 
Peça que cada um fale o que gosta de fazer nos momentos de lazer e nos finais de semana. Após todos falarem, 
líder estimule os exemplos que coincidem com a vontade de Deus e a importância do lazer. Eclesiastes 3:13. 

 

20 MINUTOS 

1. Deus Cuida De Mim. https://youtu.be/wV1KMwxYgbw 

2. Deuteronômio  5:32-33. O que mais chamou a tua atenção e porquê? 

3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação pela semana. 
4. Rendido Estou. https://youtu.be/a0duYUzqVAY 

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Michel Piragine 
CAMPO DE BATALHA -  Efésios 6:10-12 

 
Introdução: - Quando um exército entra em combate, estuda minuciosamente o terreno. É preciso compreender 

quais são as rotas de fuga, qual a característica do solo, as possibilidades de emboscada e as reservas naturais 

da região. A bíblia vai nos apresentar aqui dois territórios onde a guerra espiritual acontece: este mundo 

tenebroso e as regiões celestiais. 

 
ESTE MUNDO TENEBROSO  

O primeiro conceito que precisamos entender biblicamente para compreendermos o terreno do nosso campo de 

batalha é o que a bíblia chama de mundo. E nos remete a 3 tipos de domínio que precisamos nos desvencilhar 

na batalha espiritual.  

 

a) O tempo da dominação do mal (v.12): Esse é um tempo que cega o entendimento das pessoas para que não 

enxerguem a verdade do Evangelho, mas a Bíblia vai nos mostrar que Jesus encerrou o tempo da dominação do 



mal em nossas vidas, e na consumação dos séculos, Deus vai declarar que o tempo da dominação do mal sobre 

a criação acabou, e o governo de Deus será estabelecido completamente sobre a terra. 

Cite um domínio do mal pelo qual você tenha passado, e como foi se libertar dele? Como foi tua jornada 

de fé depois dessa libertação? 

 

b) Um sistema de valores dominado por Satanás (Jo:15:19): A palavra mundo na bíblia, também representa 

um sistema de valores cuja a inteligência que governa é Satanás.- Este sistema de valores domina o pensamento 

vigente, e Jesus vai falar sobre um sistema de valores ao qual não pertencemos. O mundo aparece agora como 

o oposto ao reino de Deus nos ensinamentos de Jesus. 

Como você tem resistido ao sistema contrário ao que Jesus nos ensina? Explique o que você entende 
sobre: você ama a pessoa e não o pecado que é cometido? 
 

c) O domínio das trevas (Ef 5:14): Este mundo está debaixo do reino das trevas e permanece no maligno, e nós 

como filhos da luz não podemos ser participantes e cúmplices das suas obras. Outro ponto é quando achamos 

que podemos esconder de Deus os pecados que cometemos, e que eles não acarretam consequências em nós. 

Essa é uma maneira de Satanás nos enganar, e muitas vitórias não são alcançadas pela falta de compromisso 

com o nosso Deus. 

Como fazer para diferenciar os pensamentos que se apresentam na nossa mente e são impostas pelo 

domínio das trevas, daqueles que são de Deus?  

 

REGIÕES CELESTIAIS (Ef 2:6-7): As forças espirituais do mal  são mais fortes que você, então lute essas 
batalhas com a autoridade de Jesus nas regiões celestiais. A autoridade não é sua, pois ela vem de Jesus e 
todo tipo de força maligna não pode vencê-la. Estamos com o Senhor nas regiões celestiais e somos  mais que 
vencedores por amor de Seu nome. 
Por que você se sente privilegiado nas regiões celestiais, mesmo que os agentes do mal procurem 
promover conflitos e desordem no mundo em que vive? Cite exemplos em sua vida. 

 

Conclusão: Não importa a luta que estamos vivendo, se somos filhos da luz temos o poder e a autoridade de 

Jesus que nos faz vencer todos os ataques do inimigo. Embora existam lutas e tentações o crente tem uma 
cobertura real de proteção que vem de Deus.   
 

Checagem: Como está sua vida em confronto com as obras das trevas? O que você precisa eliminar do 

governo das trevas? Como você reage aos convites para ir a lugares que são dominados pelas trevas? Você 
consegue vencer as tentações e pecados que se apresentam em sua vida? O que você permite que entre em sua 
vida mesmo sabendo consequências negativas? 

15 MINUTOS  

Evangelizar é amar em circunstâncias inesperadas e difíceis, onde parece que não há solução. Esteja pronto com 
sua vida diante do altar do Senhor para que nestes momentos ou oportunidades que surgirem, você possa ser 
usado com ousadia e certeza de que Deus faz muito além do que podemos medir ou imaginar. Qual será ação 
evangelística que vocês, como célula, farão esta semana? 

10 MINUTOS 
Oremos pelas necessidades individuais do grupo, pelos doentes da nossa igreja. Orar pelos refugiados da guerra 
que chegaram em Curitiba e pelos que irão chegar. Orar pelas governantes mundiais para que promovam a paz e 
seja estabelecido um entendimento entre os povos em conflito. Agradecer por todas bênçãos recebidas. Orem 
pelos pedidos de sua célula,  


