
 

 

       020 – A Natureza da Batalha 
 

Quebra Gelo – Batalha- O que vem a sua mente quando você ouve esta palavra? Por quê? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor agradecendo pelo cuidado e a provisão do Senhor de Deus neste tempo de pandemia.  
- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus nestes dias desafiadores. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Efésios 6. 10 – 12 - 10  - No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na 
força do seu poder. 11 - Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo. 12 - Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da 
maldade, nos lugares celestiais. 

 

 Preparado para Batalha é uma série de mensagens bíblicas durante todo o mês de julhos, estaremos 
crescendo na Palavra em busca de compreender os desafios e oportunidades que a Igreja de Jesus tem neste 
tempo presente. Vivemos um tempo de mudanças rápidas que afetam todas as nações, e derrepente em meio 
de tudo isso, antigos marcos, podem ser rompidos com muita facilidade, pois neste momento de tantas 
mudanças pode ser criar um vácuo ideológico, moral e espiritual no coração humano.  

Em contrapartida este pode ser um momento de grande oportunidade para que a Igreja alcance mais e 
mais pessoas cumprindo o seu papel como protagonista neste tempo. Mas grande pergunta que surge: estaria 
a Igreja preparada para aproveitar esta oportunidade e este momento? Estaríamos prontos para ocupar o espaço 
que precisamos ocupar? A partir de hoje e nos próximos encontros vamos compreender um pouco mais o nosso 
papel e nossos desafios como Igreja de Jesus.  

QUAL É A NOSSA BATALHA? O dicionário define como o combate de forças oponentes. E isso nos 
mostra uma grande verdade que desde o início da humanidade, nos deparamos contra ela. A batalha pela 
conquista do coração humano – O inimigo de nossas vidas trabalha ativamente para conquistar e reinar no 
coração da criação do nosso Deus. Com nos diz Pedro em 1ª Pedro 5.8 e 10: “Sede sóbrios; vigiai; porque o 
diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; Ao qual 
resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.” Como 
satanás vem ao longo dos séculos agindo para que possamos ficar longes de Deus. João 10:10 nos diz o seu 
papel, o papel do ministério das trevas: “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para 
que tenham vida, e a tenham com abundância.” -  E por isso que Paulo foi claro em dizer: Efésios 6. 10 – 12 - 
10  - No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11 - Revesti-vos de toda a 
armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12 - Porque não temos 
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes 
das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 

Se a nossa luta não é contra Carne ou sangue, como esta luta se dá em nossas vidas, e na vida da 
Igreja? Existe todo o tempo uma intensa investida contra o modelo de vida, o modelo de família, os modelos 
bíblicos que aprendemos, e estamos achando isso normal. Satanás trabalha ativamente para nos atacar em 
três áreas distintas: Espírito (espiritual); Mente (na mente e nas emoções humanas) e na Sociedade (nossa 
vida em sociedade). 

Nossa luta é pelo coração humano e não pelo poder social. Nossa luta é para que homens e mulheres 
sejam livres das garras do diabo, do pecado. E não por reconhecimento.  A igreja precisa urgentemente sair do 
palácio e ir para o seu lugar que e cuidar de gente. A verdadeira a batalha só será vencida quando 
compreendermos bem contra quem estamos lutando. A igreja precisa se voltar para Deus e sua Palavra. Vamos 
ao compartilhamento: 

 
1 – Três coisas fortalecem a vida do Discípulo de Jesus para a Batalha: Leitura da Bíblia, Oração e comunhão 
com a Igreja. Qual dessas áreas você sente que estás mais fortalecido?  
 
2 – “A verdadeira a batalha só será vencida quando compreendermos bem contra quem estamos lutando.” – 
Comente esta afirmação. 
 



3 – Compartilhe com seu Pequeno Grupo, quais são as lições que você tirou para a sua vida a luz da mensagem 
ministrada no último domingo?  
 
 
 
 
 
 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, ainda que online, é 
tempo de orarmos uns com outros. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que 
Deus falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus 
pelos que praticaram. E ore pelos motivos uns dos outros. 
 
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 
HOPE TV - Já está a sua disposição através do nosso canal no Youtube diversos vídeos para o seu crescimento 
espiritual. Clique agora em nosso canal, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho. 
www.youtube.com/hopecomunidadebatista  
 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, nosso desafio será um buscar mais o 

Senhor em oração e compreender o tamanho da nossa batalha. Mais do que 

uma batalha visível, precisamos de discernimentos para agirmos diante do 

tempo em que estamos vivendo. 

http://www.youtube.com/hopecomunidadebatista

