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Lição 9 
O Mundo Espiritual 

 
“Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do que o que está no 
mundo” (1 João 4:4). 
 

     Mariana era uma adolescente quando se tornou médium espírita. Quando a conheci, já tinha 25 anos 
e estava totalmente presa por Satanás e pelos espíritos maus. As primeiras três semanas daqueles 
meses em que eu e diversos outros crentes convivemos com Mariana e o seu marido foram um tempo 
de terríveis batalhas espirituais. 
     Todas as noites, impúnhamos-lhe as mãos e orávamos pela sua libertação. Os espíritos maus 
tentavam matá-la e prejudicá-la mas não podiam. Resistíamos às forças satânicas e rogávamos a 
protecção do sangue de Jesus. Lentamente os espíritos retiraram. O poder de Deus era maior e em 
breve Mariana estava completamente liberta! Então, podia dizer a toda a gente: “Maior é Deus que 
está em mim que Satanás ou qualquer outro espírito mau do mundo.” 
     Mariana tornou-se membro da família de Deus, parte da Igreja de que acabámos de estudar. Só 
Deus a controlava e só o Espírito Santo vivia nela. 
     Talvez o leitor já tenha visto também o poder de Satanás em operação. Mas não é necessário ter 
medo. O poder de Deus é maior! Nesta lição, iremos estudar as forças do mundo espiritual e a 
protecção que, como crentes, encontramos em Cristo. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Satanás e os Demónios 
Anjos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar quem é Satanás e qual o seu destino. 
Saber as diferenças entre anjos bons e anjos maus. 
Tomar consciência de quão benéficos são os anjos bons para os crentes. 
 
SATANÁS E OS DEMÓNIOS 
 
Objectivo 1: Dizer quem é Satanás e qual o seu destino e o dos demónios. 
     Satanás é um anjo ímpio expulso dos Céus porque se quis exaltar acima de Deus. 
 
(Dizia:) “Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás 
ao inferno, ao mais profundo do abismo” (Isaías 14:14-15). 
 
     Os anjos maus que o seguiram tiveram o mesmo destino: “... Deus não perdoou aos anjos que 
pecaram mas, havendo-os lançado no inferno...” (2 Pedro 2:4). Jesus disse: “... Eu via Satanás, como raio, 
cair do céu”  (Lucas 10:18). 
     Satanás (por vezes chamado Lúcifer ou o Diabo) tenta afastar homens e mulheres de servirem 
Deus. Em 1 Pedro 5:8, há um aviso: “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.” 
     Os demónios cooperam com Satanás para ferir e destruir as pessoas. Mateus 8:28-34 fala-nos de 
dois homens que enlouqueceram por ficarem possuídos de demónios ou maus espíritos. Mas o poder 
de Deus tem sido sempre maior que o poder do Diabo. Jesus mostrou esse poder expulsando os 
demónios das pessoas. 
 
“E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os 
espíritos, e curou todos os que estavam enfermos; Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta 
Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças”                  
(Mateus 8:16-17). 
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     Apocalipse 20:1-3 diz-nos que quando Cristo vier para estabelecer o Seu Reino neste mundo, 
Satanás será amarrado durante mil anos. Depois disto será libertado por algum tempo e adiante será 
lançado no Inferno para sempre. 
 
“E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta; 
e, de dia e de noite, serão atormentados, para todo o sempre” (Apocalipse 20:10). 
 
     Quando enfrentamos as tentações de Satanás ou estamos em perigo por causa dos maus espíritos, 
podemos resistir-lhes. Tiago 4:7 diz: “... resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” Uma forma de resistir ao 
Diabo é dizer esse versículo em voz alta. Ou dizer qualquer coisa assim: “Resisto ao Diabo. Ele não 
tem poder sobre mim porque sou filho de Deus. Estou coberto e protegido pelo sangue de Jesus que 
derrotou Satanás e todos os seus anjos caídos.” 
 
“E eles o venceram, pelo sangue de Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas 
vidas até à morte” (Apocalipse 12:11). 
 
     Como veremos na secção seguinte, Deus envia os Seus anjos com a missão de nos proteger. Não 
temos nada a temer porque somos filhos de Deus! 
 

Para Fazer 
 

1 Transcreva e reflicta sobre 2 Timóteo 1:7         
 
               
 
             
 
2 Assinale as afirmações VERDADEIRAS sobre Satanás e os demónios. 
 
 a) Satanás é como um leão enfurecido que quer tragar os crentes. 
 b) Os demónios não passam de seres imaginados por pessoas que  só assim sabem explicar a 
     causa do mal. 
 c) atanás e os maus espíritos são derrotados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. 
 d) se um crente resistir ao Diabo, este nada lhe pode fazer. 
 
3 Leia Mateus 25:41. Que destino está preparado para o Diabo e os seus anjos? 
 
             
 
ANJOS 
Objectivo 2: Identificar três funções dos anjos. 
 
“Não são, porventura, todos eles (anjos), espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles 
que hão-de herdar a salvação?” (Hebreus 1:14). 
 
     Já ouviu falar dos anjos da guarda? Eles existem. “O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o 
temem e os livra” (Salmo 34:7). 
     Os anjos têm muitas funções, sendo a primeira de todas servir a Deus, o seu Criador. Os anjos estão 
constantemente a adorar a Deus. Neemias 9:6 declara “Tu só és Senhor... e o exército dos céus te 
adora.” Seguem não a sua própria vontade mas estão sob a autoridade de Cristo. Em 1 Pedro 3:22, 
lemos que Jesus “O qual está à dextra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, 
e as autoridades, e as potênciais.” 
     Os anjos participaram na entrega da velha Lei (Gálatas 3:19) e mais tarde cantaram sobre os montes 
da Judeia, anunciando o nascimento de Jesus (Lucas 2:13,14). Na altura do Natal, costumamos cantar 
a letra do seu cântico. 
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     Ministraram a Jesus durante a Sua estadia neste mundo. Mateus 4:11 diz-nos que após a tentação de 
que foi alvo no deserto, os anjos O ajudaram. Quando Jesus orou em agonia no Jardim do Getsémane, 
um anjo veio para Lhe dar força e consolo. 
     A Bíblia ensina-nos que os anjos também nos ministram a nós. Embora não sejam frequentemente 
vistos, eles observam-nos – guardando-nos e protegendo-nos dos perigos. Nem imaginamos os 
acidentes e outras dificuldades a que fomos poupados por causa do seu ministério em nosso favor.  
     No entanto, sabemos que eles têm sido enviados para nos ajudarem porque a Bíblia assim o 
declara. São-nos dados exemplos para nos encorajar a crer. Quando Daniel foi salvo na cova dos leões, 
testificou assim ao rei: “O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me 
fizessem dano...” (Daniel 6:22). 
     Em 1 Reis 19:5, lemos que um anjo levou comida ao profeta Elias quando este se encontrava tão 
cansado que pensava que ia morrer. Um anjo libertou o apóstolo Pedro da prisão aquando da sua 
perseguição por pregar o Evangelho. (Actos 12:7). 
     Quer sejam vistos ou não, sabemos que os anjos são enviados para nos ministrarem a nós. É 
confortante saber que eles estão prontos e dispostos a fazerem o que Deus lhes ordenar. 
     Como já aprendemos, eles só actuam sob autoridade divina. Nem tão pouco aceitam que os 
louvemos. O apóstolo João ficou tão extasiado com uma mensagem que um anjo lhe transmitiu que 
caiu por terra e começou a adorá-lo. Mas o anjo impediu-o. “... Olha, não faças tal:” disse ele, “sou teu 
conservo, e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus: adora a Deus...” (Apocalipse 19:10). 
     Não devemos adorar os anjos, mas podemos dar-lhes motivo de regozijo. Se entregarmos a nossa 
vida a Cristo, já lhes demos alegria. Jesus disse: “Assim vos digo que há alegria, diante dos anjos de 
Deus, por um pecador que se arrepende” (Lucas 15:10). Como filho de Deus, deve contar com a ajuda 
deles. “Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos” 
(Salmo 91:11). 
 

Para Fazer 
 
4 Leia os seguintes versículos e ao lado de cada, escreva a função dos anjos, mencionada nesse 
 versículo. 
 
 a) Hebreus 1:6            
 
 b) Génesis 24:40           
 
 c) Salmo 91:11            
 
5 Circule a letra da alínea que completa correctamente a seguinte frase: Os anjos... 
 a) são seres que devem ser adorados. 
 b) podem agir ou falar sem autoridade de Deus. 
 c) são servos de Deus e ajudam os filhos de Deus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




