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Necessidades 
de Segurança 
Providenciadas

“... mas livra-nos do mal...” (Mateus 6:13).
O diabo é real. É como um leão rugidor procurando 

alguém que possa devorar. Ele vem vestido de cordeiro. É o pai 
da mentira e a sua influência é muito forte no nosso mundo 
ainda hoje.

O diabo trabalha duramente para desencorajar os crentes. 
Se não fosse o “muro” que o Senhor põe em volta do Seu 
povo, ele seria bem sucedido. Deus sabe que não nos 
fortalecemos espiritualmente sem testes e lutas. Asim, de vez 
em quando, Deus levanta a barreira, e permite que Satanás nos 
atribule. Isto é para o nosso bem, mas só saberemos o seu valor 
através da oração e da adoração. Ao termos problemas, a 
primeira pergunta a fazer a Deus é “Senhor, o que queres 
ensinar-me”?

A tribulação pode trabalhar para nós. “Porque a nossa leve 
e momentânea tribulação produz, para nós, um peso eterno de 
glória mui excelente” (2 Coríntios 4:17). Façamos dos 
problemas nossos servos! Vamos extrair deles todo o bem que 
pudermos!

10LI
Ç

Ã
O



183Necessidades de Segurança Providenciadas

Esboço da Lição

A. A Fonte da Libertação 
B. O Segredo da Segurança 
C. O Padrão da Oração do Senhor 

Objetivos da Lição

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
1. Explicar como a oração e o amor estão relacionados 

com a libertação.
2. Descrever como se recebe segurança através da oração e 

da adoração.
3. Resumir a oração que Jesus ensinou em Mateus 6:9-13.

Atividades de Aprendizagem

1. Ler o desenvolvimento da lição capitulo a capítulo. 
Escrever as respostas às perguntas de estudo e do 
Autoavaliação.

2. Decorar 1 João 4:18.
3. Fazer a oração de Mateus 6:9-13 devagar, tentando 

lembrar-se do significado de cada frase, tal como o 
aprendeu.

4. Rever as perguntas do Autoavaliação das lições 7-10.

Palavras-Chave

Pena 
Segurança 
Resumir
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A. A Fonte da Libertação

Objectivo 1. Afirmar porque é que o amor de Deus é 
importante para aqueles que acreditam nos 
espíritos ancestrais.

Chegámos à última lição do livro. Vamos falar de coisas 
que afetam todas as nossas vidas. Falaremos de problemas que 
vêm até nós do exterior. Vamos falar de espíritos demoníacos, 
doenças, dilúvios e fomes. Podemos ter proteção e libertação 
dessas coisas! Louvado seja o Senhor!

Uma coisa que nos devemos lembrar é: o diabo não nos 
pode atormentar, a menos que Deus o permita. Se isso 
acontece, é porque Ele tem um propósito para o fazer. Há 
alguma coisa que Ele nos quer ensinar. Portanto, mais uma 
vez, vamos preocupar-nos acima de tudo com o reino de Deus, 
para podermos aprender o que existe de bom nessas coisas que 
nos acontecem. Então, quando orarmos por libertação, 
oraremos de acordo com a vontade de Deus. Esta é a nossa 
ilustração:

1 Explique a ilustração.
_____________________________________________
_____________________________________________

Certifiquemo-nos de que não tentamos usar Deus para 
obtermos a nossa libertação. Deus deve ser sempre e para 
sempre o objecto da nossa procura. Não devemos fazer isto:

LIBERTAÇÃO
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2 Explique a ilustração.
_____________________________________________
_____________________________________________

O Poder da Oração
A importância da oração é conhecida por aqueles que 

acreditam no mundo invisível dos seres espirituais. É muito 
real para os que conhecem o poder de Satanás e dos espíritos 
demoníacos. Jesus conhecia a verdade acerca dos espíritos 
malignos. Sabia que eles existiam. Sabia que eles 
atormentavam as pessoas que não estão protegidas por Deus. 
O Senhor expulsou muitos demónios. Eles temiam-No porque 
sabiam que o Seu poder era maior do que o de Satanás.

Louvado seja Deus, podemos ter o poder de Jesus. Este é o 
poder que os demónios temem! Eles não terão medo de nós, 
mas temerão Aquele que está em nós: “... porque maior é o 
que está em vós do que o que está no mundo” (1 João 4:4).

3 Circule a letra que antecede cada afirmação 
VERDADEIRA. 
a) Jesus sabia a verdade acerca dos espíritos malignos.
b) Os demónios não temiam Jesus.
c) Não temos poder sobre os demónios.
d) O poder de Satanás é maior do que o nosso próprio 

poder.

Se queremos ter o mesmo poder que Jesus tinha sobre os 
demónios, devemos preocupar-nos acima de tudo com o reino 

DEUS LIBERTAÇÃO
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de Deus, para que as nossas vontades sejam exatamente iguais 
à Sua. O Seu Espírito só pode trabalhar através de nós, se a 
nossa vontade for fazer a vontade de Deus. Mais uma vez 
devemos enfatizar a necessidade de orar e adorar. Devemos 
falar frequentemente com Cristo, se queremos saber como usar 
o Seu poder.

O Poder do Amor
Quando falamos de demónios e de libertação do seu poder, 

devemos falar do poder do amor. Referimo-nos, claro, ao 
nosso amor por Deus. Mais uma vez vemos a necessidade de 
adorarmos, para que o nosso amor por Ele cresça.

1 João 4:18 é um versículo maravilhoso. Fala do poder do 
amor, diz “No amor não há temor, antes o perfeito amor lança 
fora o temor...”.

Que quadro temos daqueles que acreditam no mundo 
invisível dos espíritos, mas que não conhecem o poder de 
Deus! Para eles o temor é rei. Está por detrás de tudo o que 
fazem. Por causa do medo fazem uma série de leis. Não vão 
por um caminho se virem passar por lá um gato preto; não 
comem comida preparada por uma mulher que esteja 
menstruada; não passam debaixo de uma escada; não usam o 
nome de infância; não vivem numa casa que não tenha sido 
preparada com remédio contra os maus espíritos; não fazem 
sementeiras senão num certo dia; não trabalham se estiver lua 
cheia. Não fazem! Não fazem! Não fazem! Não fazem! Todas as 
tribos e nações têm os seus “não se faz”, e todos provêm do 
medo. Medo dos espíritos, medo da morte!

4 Porque é que as pessoas fazem muitas regras?
_____________________________________________

“... porque o temor tem consigo a pena...” (1 João 4:18). 
Temor! Quão terrível deve ser viver-se sob um temor 
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constante! Essas pessoas até têm medo de morrer! Procuram 
encantamentos e remédios para quebrar o poder dos espíritos 
malignos. Procuram algo que as liberte das coisas que temem.

5 O que queremos dizer com “o temor tem consigo a pena”?
_____________________________________________

Tudo o que dissemos não se aplica só ao mundo ignorante. 
Muito disto aplica-se a pessoas instruídas e que ocupam cargos 
elevados. O temor não habita só nos pobres e ignorantes. Ele 
visita gabinetes governamentais, palácios de reis, viaja de barco 
no oceano. O medo está em toda a parte, encontra-se em todo 
o lugar onde há pessoas que não conhecem o poder do amor!

Que devemos fazer acerca do temor? O apóstolo João 
dá-nos a resposta, ele disse “No amor não há temor, antes o 
perfeito amor lança fora o temor...” (1 João 4:18).

6 Circule a letra que antecede cada afirmação 
VERDADEIRA. 
a) Só a pessoa sem formação tem temor.
b) Um rei nunca teme.
c) O temor encontra-se em toda a parte.
d) O perfeito amor lança fora o temor.

Quanto mais amamos Deus, menos tememos. Quanto 
menos amamos Deus, mais tememos! Aprenda a amar Deus e 
o temor fugirá. O amor lançá-lo-á fora! Agora pode ver a 
importância da oração e da adoração. É através delas que 
aprendemos a conhecer e a amar Deus! 

Tem medo da morte? Da pobreza? Da guerra? Dos espíritos 
malignos? Da doença? Do acidente? Do relâmpago? Das 
tempestades de vento? Da escuridão? Estas coisas nunca se vão 
embora. Ficam sempre connosco. Mas o tempo delas pode ser 
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afastado. Conhecer e amar Deus, e ter o Seu reino em nós, é 
ter o temor expulso. Deus libertar-nos-á do temor!

7 Como é que nos podemos livrar do temor?
_____________________________________________

B. O Segredo da Segurança

Objectivo 2. Aprender o segredo da segurança.

A Segurança do Corpo
Vamos aprender do que é que precisamos de nos libertar. 

Qual é a coisa pior que pode acontecer a uma pessoa? Alguns 
dirão que é morrer, outros ficar-se cego ou aleijado, outros 
dirão ainda que se    ficar pobre é pior do que morrer. Mas, o 
que diz Deus? Ele diz: “E não temais os que matam o corpo e 
não podem matar a alma: temei, antes, aquele que pode fazer 
perecer no inferno a alma e o corpo” (Mateus 10:28).

“Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se 
perder a sua alma?...” (Mateus 16:26).
“... Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo 
para serem ricos na fé...?” (Tiago 2:5).
“Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és 
rico)...” (Apocalipse 2:9).
O que Deus quer dizer é que existe algo pior do que a 

morte do corpo. Existe algo mais valioso do que as riquezas. É 
importante sabermos que coisas têm um valor verdadeiro e 
duradouro, para podermos orar como deve ser.

8 O que é que Deus diz acerca do corpo e das riquezas deste 
mundo?
_____________________________________________
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Lembra-se quando disseram a Paulo, o apóstolo, que se 
fosse a Jerusalém seria morto? Ele respondeu: “... Que fazeis 
vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou 
pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, 
pelo nome do Senhor Jesus” (Atos 21:13). O que Paulo estava 
a dizer era “O que tem importância é o que acontece ao nome 
de Jesus, não a mim”!

A Segurança da Alma
O segredo da segurança é ter vida eterna. “E a vida eterna é 

esta; que te conheçam, a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, a quem enviaste” (João 17:3). A vida eterna é uma 
questão de tempo, mas também significa conhecimento. 
Viver-se para sempre não é nada que se deva desejar, a menos 
que a vida seja sempre boa! Quando conhecemos Deus temos 
a vida eterna. E quando a possuímos, estamos sempre seguros. 
Quando voltamos as costas a Deus e recusamos conhecê-Lo, 
perdemos a segurança que Ele nos prometeu.

A pior coisa que poderia acontecer a um Cristão seria ser 
separado de Deus. Se a doença nos aproximar de Deus não é 
maligna. Se a pobreza nos fizer confiar mais em Deus, não é 
má. Se um acidente nos despertar para a vida descuidada que 
vivemos, não é demoníaco.

9 A pior coisa que poderia acontecer a um cristão, seria: 
a) ficar doente.
b) ser pobre.
c) ter um acidente.
d) ser separado de Deus.

O mal de que precisamos de nos libertar, é aquele que nos 
pode separar do Senhor. Se o prazer nos separa do Senhor, 
então é maligno. Se as riquezas nos afastam de Deus, então são 
más. Se a saúde nos faz esquecer de Deus, então torna-se 
demoníaca, para nós!
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O apóstolo Paulo era um homem com muitos problemas. 
Sofreu naufrágios, foi chicoteado e foi apedrejado. No 
entanto, nunca procurou ver-se livre dessas coisas. Aceitou-as 
como parte da sua vida para Cristo. Paulo conhecia o segredo 
da segurança! Ele tinha a vida eterna, e nenhum homem lha 
podia tirar! Ele só procurava “Para conhecê-lo (Cristo), e à 
virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, 
sendo conforme à sua morte” (Filipenses 3:10). Conhecendo 
Jesus, Paulo estava seguro.

Aqueles que sabem que a oração traz segurança, são os que 
aprenderam a procurar o reino de Deus, acima de tudo. Eles 
sobreviverão a todos os dardos inflamados do maligno, e, 
perante o trono de Deus, serão chamados vencedores!

10 Qual é o segredo da segurança?
_____________________________________________

B. O Padrão da Oração do Senhor

Objectivo 3. Construir uma afirmação que resuma Mateus 
6:9-13.

A oração ensinada por Jesus termina com estas palavras: 
“porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. 
Ámen” (Mateus 6:13).

Portanto, a oração, tal como Jesus ensinou, começa e 
termina com adoração. Depois de termos colocado em 
primeiro lugar na nossa oração e na nossa vida, o nome, o 
reino, e a vontade de Deus, podemos tornar-Lhe conhecidas as 
nossas petições. Sabemos que Ele providenciará tudo o que 
precisamos!

11 Preencha os espaços em branco com as palavras certas.
“Porque Teu é o _______________ , ________________
e a ________________ para sempre. Ámen.”
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12 Preencha os espaços em branco com as palavras certas.
A oração que Jesus ensinou começa com ______________ 
____________ e termina com _____________________

O Tema Central
Adorar é louvar a Deus. Adorar é servir Deus. Assim:
1. Orar significa sempre adorar. Falar frequentemente com 

Deus para saber como usar o Seu poder.
2. Adorar significa colocar sempre em primeiro lugar na 

oração, o nome, o reino, e a vontade de Deus.
3. Adorar significa colocar-se sempre o nome, a vontade, e 

o reino de Deus, em primeiro lugar na nossa vida.

Uma Oração por Nós
Terminamos este livro sobre a oração e adoração com esta 

oração:
Pai Nosso, vimos como Teus filhos e parte da família do 

céu. Adoramos-Te. Que o Teu nome seja honrado. Venha o 
Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Que estas coisas estejam 
sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Temos 
necessidades. Supre-as de acordo com a Tua vontade e o Teu 
plano. Precisamos de coisas para nós e para as nossas famílias. 
Precisamos de nos dar bem com aqueles que nos rodeiam. 
Precisamos de vencer o pecado nas nossas vidas. Precisamos de 
ser salvos das doenças e dos perigos que nos cercam. Por favor, 
concede-nos estes pedidos enquanto continuamos a procurar, 
acima de tudo, aquilo que é invisível e eterno. Ámen.
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Autoavaliação

RESPOSTAS BREVES – Escreva a resposta certa no 
espaço providenciado.

1 O que devemos fazer se quisermos ter um ministério de 
libertação?
_____________________________________________
_____________________________________________

2 O que é que o amor perfeito faz?
_____________________________________________

3 Porque é que o amor de Deus é importante para aqueles 
que acreditam em espíritos?
_____________________________________________
_____________________________________________

4 Enumere três coisas das quais as pessoas procuram 
libertação.
_____________________________________________

5 Qual é o segredo da segurança?
_____________________________________________

6 Qual é a coisa pior que pode acontecer a uma pessoa?
_____________________________________________

7 Escreva Mateus 6:33.
_____________________________________________
_____________________________________________
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Respostas às Perguntas de Estudo

7 Aprendendo a amar Deus através da oração e adoração.
1 Devemos procurar o reino de Deus e a libertação será 

acrescentada.
8 A alma é mais importante do que o corpo, e a vida é mais 

preciosa do que as riquezas.
2 Deus está a ser usado como meio para se obter libertação.
9 d) ser separado de Deus.
3 a) V

b) F
c) F
d) V

10 Conhecer Jesus e colocar o reino de Deus acima de tudo.
4 Por causa dos seus medos.
11 reino, poder, glória
5 Que é horrível viver-se em constante temor.
12 adoração, adoração
6 a) F

b) F
c) V
d) V


