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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.” 

 
Em nossa vida diária somos constantemente cercados 
por batalhas de todos os níveis e situações.  
 
Passamos por batalhas em nossos empregos, em 
nossas casas, escola e faculdade, e principalmente, 
enfrentamos as piores de todas as batalhas, aquelas que 
são internas. 
 
Batalhas que ocorrem em nós mesmos.  
 
Mas a questão não é se passamos por batalhas.  
 
A grande questão é como nos portamos em nossas 
batalhas. 
 
Vamos tirar algumas lições de batalhas que certos servos de 
Deus enfrentaram. 
 
Vamos analisar 5 Batalhas, e ver qual foi a atitude destes 
homens de fé. 



	 2	

 
A cidade de Jericó é nossa primeira lição que queremos 
tirar sobre atitudes diante da batalha.  
 
Havia uma estratégia especifica para ser usada contra 
Jericó, isto exigiria do povo hebreu um tipo especifico de 
atitude.  
 
Foi o que Josué fez, ele enviou dois espias para falar das 
fraquezas e Jericó. 
 
Josué é um livro de realizações.  
 
O povo havia sido liberto do Egito, tratado no deserto e 
agora entraria na experiência da Redenção.  
 
Em um sentido espiritual Josué é o Efésios do Antigo 
Testamento.  
 
Pois a entrada em Canaã é um retrato da vivencia da vitória. 
 
Muitas vezes nos vemos tendo que invadir Jericó.  
 
Que tipo de Batalha Jericó aponta para nós hoje. 
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“Jericós” são os lugares de difícil acesso, lugares 
fortificados.  
 
São lugares onde você olha e não vê possibilidade de 
acesso ou sucesso.  
 
São lugares de pessoas naturalmente mais capazes que 
você, conforme o relato que vemos dos 12 espias a Moisés. 
 
Quando agir de maneira direta? 

 

 
pois ela é fundamental para vencer 

esta batalha, por isso parta para o ataque apenas quando 
ver todos os sinais verdes a seu favor. 
 

, pois a força natural não 
conseguira fazer as muralhas irem ao chão. 
 
Foi o que o povo de Israel fez sob o comando de Josué, 
rodearam a cidade por 7 semanas, e na última semana 
foram 7 voltas.  
 
Orando, proclamando, esperando a ordem para se 
expressarem. 
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, às vezes 
uma ação indireta, mas para tudo há um tempo, local e hora 
para agir.  
 

  
 
Não vá abrir sua boca na hora errada. 

 
Ai aponta para lugares imprevisíveis.  
 
O povo de Israel subestimou Ai ao dizer que eles não 
precisavam de todo aquele aparato e pessoas usado contra 
Jericó. 
 
 
Ai parecia ser um conquista fácil.  
 
Mas as vitórias do passado não garantem minhas vitórias no 
presente.  
 
Podem ser usadas para me encorajar, mas não para 
garantir. 
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Há momentos em que não contamos com meios naturais, 
esperamos em Deus, mas quando enfrentamos batalhas do 
tipo de “Ai” podemos e devemos utilizar os recursos naturais 
disponíveis em nós, tipo:  
 
Conhecimento social, cultural, sutilezas e até astúcias 
para vencermos essas batalhas. 
 

(Js. 7:24-25). 
 
Js. 7:24-25 “24 Então Josué, e todo o Israel com ele, tomaram a Acã filho de Zerá, e a prata, 
e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas 
ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha; e levaram-nos ao vale de Acor. 
25 E disse Josué: Por que nos perturbaste? O SENHOR te perturbará neste dia. E todo o Israel o 
apedrejou; e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los.” 

 
Cuidado com os “Acãs” ao seu redor! 
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O cenário aqui é a opressão que os filhos de Israel sofriam 
por parte dos midianitas.  
 
Os midianitas apontam para aqueles que se aproximam de 
nós para roubar nossas idéias, roubar o fruto do nosso 
trabalho e para minar nossos sonhos.  
 
Pessoas do tipo “midianita” se aproximam de nós apenas 
para trazer desolação. 
 

 

(Jz. 6:12).  
 
Jz. 6:12 “12 Então o anjo do SENHOR lhe apareceu, e lhe disse: O SENHOR é contigo, homem 
valoroso.” 
 
Neste tipo de batalha na vida o Senhor lhe chama para um 
posicionamento, uma atitude ativa e não passiva. 
 

, 
você precisa se apropriar da sua nova identidade em Cristo 
Jesus (veja Gl.2:20). 
 
Gl.2:20 “20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a 
vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim.” 
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que 
compartilham o mesmo tipo de vida que você. 
 

de 
pagar o preço. (Jz. 7:4-5; 19-20). 
 
Jz. 7:4-5 “4 E disse o SENHOR a Gideão: Ainda há muito povo; faze-os descer às águas, e ali 
os provarei; e será que, daquele de que eu te disser: Este irá contigo, esse contigo irá; porém de todo 
aquele, de que eu te disser: Este não irá contigo, esse não irá. 
5 E fez descer o povo às águas. Então o SENHOR disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas 
com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte; como também a todo aquele que se 
abaixar de joelhos a beber.” 
 
Jz. 19-20 “19 Chegou, pois, Gideão, e os cem homens que com ele iam, ao extremo do arraial, 
ao princípio da vigília da meia noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas; então tocaram as 
buzinas, e quebraram os cántaros, que tinham nas mãos. 
20 Assim tocaram as três companhias as buzinas, e quebraram os cántaros; e tinham nas suas mãos 
esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: 
Espada do SENHOR, e de Gideão.” 

 
 

 
Várias vezes em nossas vidas temos que nos deparar com 
os “Golias”. 
 
São batalhas incomuns, onde o adversário é muito mais 
capaz, isto naturalmente falando, do que nós. 
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“Golias” aponta para adversários comuns, porém, 
poderosos.  
 
Antes de Golias, Davi já havia derrotados outros adversários 
ferozes e vorazes. (I Sm. 17:34) 
 
I Sm. 17:34 “34 Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; e 
quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho,” 
 

 

 
Foi assim que Davi desmistificou o confronto com Golias.  
 
Tarefas comuns como casamento, amizades, trabalho, 
estudos, família, me preparam para batalhas incomuns. 
 

(17:48).  
 
I Sm. 17:48 “48 E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, 
apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu.” 
 
Não fuja, pois o filho que retrocede não dá prazer ao Pai 
(Hb.10:38) 
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HB 10:38 “38 Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.” 
 

( 17:48). 
 
I Sm. 17:48 “48 E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, 
apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu.” 

 

(17:46). 
 
I Sm. 17:46 “46 Hoje mesmo o SENHOR te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei 
a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra; e 
toda a terra saberá que há Deus em Israel;” 

 
O que você tem feito quando o “gigante” vem correndo ao 
seu encontro? 

 
Moabitas e amanitas apontam para o tipo de batalhas que 
vem para nos levar a prevaricar diante do Senhor. 
 
Muitas vezes somos cercados por pessoas do tipo “moabita 
e amonita”, eles estão aliançados em ver nossa ruína, nosso 
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fracasso. 
 
Tais espíritos malignos vem disfarçados de amigos, 
familiares e até profetas, como foi o caso de Balaão, que 
foi contratado para levar os filhos de Israel a uma 
prostituição espiritual. Eles são mui numerosos, e as 
vezes parece que não vamos suportar a pressão que 
fazem sobre nós. 
 

 
(20:3). 

 
2 Crônicas 20:3 “3 Então Jeosafá temeu, e pós-se a buscar o SENHOR, e apregoou 
jejum em todo o Judá.” 
 
Quando Josafá percebeu que os inimigos eram bem mais 
numerosos que os israelitas, ele se pôs a buscar o Senhor. 
Hoje em nossos dias somos a minoria, na sua sala de 
aula, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. 
 

(20:12) ao Senhor, pois 
Ele é o único que pode realmente ouvir quais são minhas 
debilidades. 
 
2 Crônicas 20:12 “12 Ah! nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não 
há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos; porém os 
nossos olhos estão postos em ti.” 
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(20:12b).  
 
2 Crônicas 20:12b “... porém os nossos olhos estão postos em ti.” 

 
Um olhar de fé exige o contemplar do Senhor em minha vida, 
e o que Ele faz por mim e em mim. 
 

(20:22).  
 
2 Crônicas 20:22 “22 E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o SENHOR pós 
emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra 
Judá, e foram desbaratados.” 

 
Se for para abrir a boca para reclamar da situação, da 
batalha, então não fale. 
 
 

 
Batalhas não são boas, mas são necessárias. 
 
Todos temos que enfrentá-las. 
  
Mas o que realmente vai determinar minha vitória serão 
minhas atitudes em cada batalha, por isso se faz necessário 
o uso de discernimento para cada situação. 
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Às vezes, terei que ficar parado, esperando apenas no 
Senhor, em oração. 
 
Outras vezes terei que agir debaixo de uma palavra 
específica do Senhor para aquela batalha. 
O que você tem feito quando o inimigo lhe cerca por todos os 
lados? 
 
Você tem pensado em desistir? 
 
Você tem reclamado e não visto o mover de Deus no meio 
da Batalha? 
 
Tenha uma atitude correta, busque sabedoria e 
discernimento espiritual. 
 
E lembre-se, não fique focando suas armas em pessoas, 
pois a nossa guerra é contras seres espirituais 
malignos. 


