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Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. 1 Tm 4:9 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“INTRODUÇÃO” 

 

PROPÓSITO: 

01 - Para o aluno saber que existe autoridade sobre o adversário mediante a vitória de Cristo 

02 - Para saber que a vitória de Cristo pertence a cada filho de Deus independente da idade 

03 - Para o filho de Deus saber que não somente pode, mas deve estar exercendo tal direito 

04 - Para o aluno saber que autoridade sobre o adversário é algo legalmente comprado 

05 - Para o aluno aprender como exercer autoridade mediante o Nome, a Palavra e o Sangue 

06 - Para o aluno aprender que a autoridade espiritual é sobre as trevas e não sobre pessoas 

07 - Para o aluno tomar ciência que precisa exercer autoridade sobre a própria vida 

08 - Para o aluno saber que autoridade é, primeiramente, para a sua própria vida espiritual 

09 - Para o aluno ter a convicção que tudo que Jesus comprou pelo Seu sangue é para você 

10 - Para o aluno aprender que seu lugar legal em Cristo é sentado ao lado dEle no trono 

 

OBJETIVO: 

01 - Para o aluno não ser simplesmente doutrinado, mas para ter prática na Palavra 

02 - Para o aluno discernir quando é que pode e deve exercer sua autoridade dada por Deus 

03 - Para o aluno aprender a reinar em vida na forma mais ampla, mediante Cristo Jesus 

04 - Para o aluno ser um dos que está destruindo as obras do diabo diariamente 

05 - Para o aluno inverter o quadro em sua vida e não ter medo do diabo, mas fazê-lo fugir 

06 - Para o aluno saber uma vez para sempre que a Palavra de Deus é absolutamente fiel 

07 - Para o aluno obediência a Deus mediante a submissão à Palavra cada dia mais 

08 - Para o aluno não se orgulhar nesta autoridade, mas no fato de estar no livro da vida 

09 - Para o aluno chegar à maturidade cristã, isto é, não guiado por circunstâncias 

10 - Para o aluno dar glória a Deus por ter recebido tão grande salvação agora e para sempre 

 

 
 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 
“DEUS CRIOU O HOMEM PARA AUTORIDADE” 

LIÇÃO UM 

 

I - O Eterno Propósito De Deus: 
A) Autoridade - exousia; poder legítimo; direito legal, delegado, para exercer o poder de 

executar juízo. Procuração, selo, controle, jurisdição, direito, habilidade, força, capacidade, 

competência. Poder - dunamis; poder milagroso, habilidade, força 

B) A primeira coisa que Deus deu para Adão foi DOMÍNIO: Gn 1:26 

1 - Domínio: autoridade, soberania, direito, controle, poder 

 2 - Uma das coisas que o adversário mais quer é domínio acima de toda criação; 

 3 - Por isto é que satanás odeia o homem criado na imagem de Deus; Gn 1:26 

B) Parte do propósito de Deus para o homem é eterno em Cristo Jesus: Ef 3:9-11 

C) Autoridade é conectada integralmente na comissão dada à Igreja: Mt 28:18-20 

 1 - Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide . . . . subentendido 

                que O Senhor está dando procuração à Igreja e você individualmente: Mt 28:18b 

2 - Depois da ressurreição, Jesus não demorava em informar aos discípulos 

 3 - A Igreja tem a ordem para fazer as obras de Cristo: Jo 14:12 

 4 - A Autoridade é exercitada em Nome de Jesus: Mc 16:17, 18 

D) Como Elohim plantou um jardim no meio do Seu adversário, a Igreja tem o chamado para  

dominar no meio dos seus inimigos aqui na terra: Sl 110:1, 2; Rm 5:17; Gl 1:4. 
 

II - O Domínio Original Foi Perdido Por Adão: 
A) Adão tinha domínio total e a ordem para expandir o jardim: Gn 1:26-28 
B) Jesus veio ao mundo para restaurar todo aquilo que Adão perdeu: Is 49:8 
C) Uma lei no reino do espírito é: a quem vos ofereceis como servos para obediência, 

desse mesmo, a quem obedeceis sois servos: Rm 6:16 
D) Eva foi enganada e caiu em transgressão; Adão não foi iludido. Ele traiu: 1 Tm 2:14 
 1 - Para Adão ficar com a mulher, ele traiu Eloím de propósito calculadamente. 

 2 - Uma das maiores tentações para o homem até hoje continua sendo a mulher: 

  A - Adão, o homem mais inocente caiu por causa de uma mulher 
  B - Sansão, o homem mais forte caiu por causa de uma mulher 

  C - Salomão, o homem mais sábio caiu por causa de muitas mulheres.  

D) Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido: Mt 18:11 
 

III - Jesus Veio Salvar O Que Estava Perdido: 
A) O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido; inclusive autoridade: Mt 18:11 

B) Jesus veio ao mundo para redimir o homem, não para provar que é Filho: Ef 1:7 

C) Redenção é completa e absoluta de toda a obra do maligno: Sl 107:2; Ef 1:3 
 1 - Redimido do reino das trevas; satanás e toda influência deles: Cl 1:13, 14 

2 - Redimido do pecado e do mundo: Rm 6:14, 22; Gl 1:4 

 3 - Redimido da doença e enfermidade, que é o fruto da queda: 1 Pd 2:24 

 4 - Provisão é completa no espírito, na alma, e no corpo: 1 Jo 3:8; Mt 22:36-40 

 

 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 
“DEUS CRIOU O HOMEM PARA AUTORIDADE” 

LIÇÃO UM (continuação) 

 

III - Jesus Veio Salvar O Que Estava Perdido Por Meio De Identificação: 
D) A obra de Cristo era pelo homem; as palavras chave são: juntamente e com 

1 - Sabendo isto: que foi crucificado com Ele nosso velho homem: Rm 6:6a 

2 - Ora se já morremos com Cristo: Rm 6:8a 

3 - Tendo sido sepultados, juntamente com Ele, no batismo: Cl 2:12a. 
4 - Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo: Cl 3:1a. 
5 - E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares 

celestiais em Cristo Jesus: Ef 2:6 

E) Jesus venceu na cruz e recebeu as chaves por homem: Cl 2:14; Mt 16:19; 18:18-20 
F) Não existe área alguma que esteja ainda sob o domínio do adversário na vida de 

um indivíduo, que crê no sacrifício de Jesus para a salvação. Rm.10:9; 2Co 5:17 
G) O inimigo tem terror que a Igreja aprenda e pratique o que é legalmente nosso: Tg 4:7 

1 - Primeiramente ser sujeitos a Deus, depois resiste o diabo: 

 A - Com as armas: o Nome, o Sangue, a Palavra, e o louvor eficaz 
 B - Há segurança somente habitando no esconderijo do Altíssimo: Sl 91:1 
2 - O adversário vai resistir fortemente a esta revelação; resiste-lhe: 1 Pd 5:9 

H) Quem crê em Jesus tem autoridade para dominar sobre satanás: Mc 16:17, 18 
 I) Eu oro que os olhos de seu entendimento estejam abertos para ver a verdade: El 1:17 

   J) Conhecendo a verdade é que vai operar liberdade. Ser praticante: Jo 8:32 
 

IV - Autoridade Não É Para Crianças, Filhinhos, Ou Menores Na Fé: 

A) Crescer em Cristo para não viver como escravos ou criançinhas: Gl 4:1, 2; Ef 4:14 

B) Chaves representam autoridade ou direito; crianças não recebem chaves: Mt 16:18 

1 - Crianças pensam que chaves são para brincar 
2 - Crianças aprendem que chaves abrem portas, mas não sabem usar 
3 - Crianças são irresponsáveis, por isto perdem suas chaves 
4 - Crianças não sabem como sacrificar, servir ou trabalhar 

C) A qualidade da juventude é representada pela aquisição da Palavra: 1 Jo 2:12-14 
1 - Jovens espirituais têm a Palavra, e reconhecem quem são em Cristo: Fl 4:13 
2 - Jovens na fé têm a qualidade de usar suas chaves para a batalha: 2 Co 10:3 
3 - Jovens têm vitória sobre o diabo por causa da prática da Palavra: Tg 1:22 

D) Alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática discernem: Hb 5:12 

E) Jesus falou que comida forte é fazer a vontade do Pai: Jo 4:34 

F) Obediência apesar da forte oposição da carne é comida para o espírito: Mt 26:39 
G) O espírito recriado em Cristo Jesus passa a dominar em pura obediência: Fl 2:8-11 
H) Assuma a sua posição em Cristo contra oposição violenta do adversário: Mt 11:12 
I) Levanta e anda em Cristo e não olhar para trás: Hb 12:12, 13 
J) Maturidade não venha por mera idade cronológica, mas receber e praticar: Mt 7:24 
K) Na medida em que ouvir, receber e praticar a crescimento venha: Ef 3:7 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“RECEBA A SABEDORIA DE DEUS” 

LIÇÃO DOIS 
 

I - Não A Sabedoria Do Homem, Do Mundo, Ou Deste Século:  
A) Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para salvação: 1 Co 1:24 
B) O Espírito Santo é a sabedoria de Deus que operou em Jesus: Rm 8: 9,10 

 1 - O Espírito, Espírito de Deus, e Cristo são todos sinônimos! 

 2 - O Cristo é: Jesus ungido com o Espírito Santo: Mt 16:16;  Lc 3:22 

C) Cristo é a sabedoria de Deus habitando em nós para revelar Jesus: Jo 16:14 

  1 - Assim, habite Cristo no seu coração pela fé: Ef 3:17 
2 - A sabedoria de Deus que nenhum dos poderosos deste século conheceu, mas 

Deus no-lo revelou pelo Seu Espírito; 7x´s em 1 Cor capitulo 2: 1 Cor 2: 8,10 
3 - Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas se 

discernem espiritualmente; O Espírito revelando ao seu espírito: 1 Cor 2:14 
4 - Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, 

sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção: 1 Cor 1:30 

D) A sabedoria de Deus é a maturidade e experiência Cristã revelando a vitória de 

Jesus acima do adversário na cruz, assim reduzindo ele a zero ou nada: 1 Cor 2:6 

E) A sabedoria de Deus é recebida pela revelação, não pela simples leitura: 1 Cor 2:14 

1 - Escolas Biblicas não pode ensinar para você a sabedoria de Deus, isto é algo 

exclusivo do Espírito mediante uma busca na Palavra e meditação: Sl 39:3 
2 - Nenhum mestre na Palavra, independente das suas qualificações, pode revelar, 
     mas Deus no-lo revelou pelo Seu Espírito: 1 Cor 2:10 

F) Quando a sabedoria de Deus é conhecida, vai pregar com demonstração: 1 Cor 2:4 

 1 - Palavras eloqüentes são fracos substitutos para o poder do Espírito: 1 Ts 1:5 

2 - As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e 
vendo os sinais que ele operava: At 8:6 

 

II - Como Receber A Graça De Deus: 

A) GRAÇA; o sobrenatural poder do Espírito disponível para suas necessidades: 

1 - A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 
vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o 
poder de Cristo; medita nisto até que entenda claramente: 2 Cor 12:9 

2 - Graça; o poder de Cristo disponível para sua necessidade; 

3 - Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus, e todos eles haviam abundante graça: At 4:33 

B) Paulo teve a atitude de muitos na Igreja hoje, “Deus faça alguma coisa,” não sabendo 
que toda a obra da redenção foi feita, incluindo a entrega de autoridade à Igreja: Hb 1:3 

1 - Ele exerceu o poder de Cristo para liberar outros, mas não para si: At 16:16-24 
2 - O Senhor falou; a minha graça te basta porque o poder de Cristo, mediante a cruz, 

sepultamento, ressurreição e ascensão devolveu autoridade para o homem 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“RECEBE A SABEDORIA DE DEUS” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 
 

II - Como Receber A Graça De Deus: 

C) Paulo estava suplicando algo já suprido na redenção; agora só recebemos: Ef 1:3 

D) Se, porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus; Paulo finalmente 

entendeu quando pediu pela terceira vez: Tg 1:5 
E) Depois de Atos capítulo dezesseis Paulo não foi açoitado mais: At 22:22-30; 28:30 

F) Graça é a unção do Espírito que individualmente nos ensina a vida de Jesus; E a graça 

foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo: Ef 4:7 
G) Graça em operação na vida do Cristão permite-o demonstrar como Jesus andou; Fui 

constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo 
a força OPERANTE do Seu poder: Ef 3:7 

H) Há graça diferente para cada um dos cinco dons ministeriais; 

 1 - Paulo recebeu graça para o apostolado a fim de fazer discípulos: Rm 1:5 
2 - Existe graça para revelação e poder no ministério do profeta, evangelista, pastor, 

mestre, socorros, exortação etc; tendo, porém, diferentes dons segundo a 
graça que nos foi dada: Rm 12:6 

I)  Graça é recebida e multiplicada mediante a Palavra, meditação, oração e obediência 

= o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor: 2 Pd 1:2 
J) Boas Novas: Você vai reinar em vida quando tiver a abundância da graça: Rm 5:17 

 

III - Cristo É A Sabedoria De Deus: 
A) A sabedoria de Deus ensina o crente como liberar a unção, Cristo, em sua vida; O 

Senhor com sabedoria fundou a terra; pelo seu conhecimento os abismos se 
rompem e  as nuvens destilam orvalho: Pv 3:19,20 

 1 - Aqui temos os dois aspectos do Espírito na vida do crente; 

A - O Espírito, Cristo, que habita no homem interior, os abismos se 

     rompem, ou seja, pela sabedoria de Deus, o crente aprende liberar a 
unção que está dentro! 

   1 - O Espírito dentro é liberado pela Palavra de fé: Mt 21:21; Mc 11:23 
   2 - Falando do Nome, do Sangue; declarando a Palavra: Pv 18:21 
   3 - Meditação opera realização: Sl 1; Cl 3:1 
   4 - Falando em línguas estranhas: At 1:8 

B - E as nuvens destilam orvalho, pela mesma sabedoria aprendemos 
     como adquirir o poder do Espírito acima, Cristo a unção, o poder sobre 

para ministro para quebrar jugos na vidas dos homens: Is 10:27 
   1 - Obediência ousada baseada na Palavra: 1 Rs 18:36; Mc 16:18b 

   2 - Jesus foi ao Rio Jordão, depois ao deserto - provas: Lc 3:21, 4:1,14 
   3 - Santificação a perfeita vontade de Deus: Hb 1:9 
 2 - O Espírito de Deus conhece a mente do Senhor e vai transmitir: Rm 8:26-29 
C) O Espírito de Deus é a pessoa da sabedoria de Deus. Ele vai ensinar você as coisas 

profundas do Senhor e como exercer a autoridade legal em Cristo: Jo 14:26; 16:13 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“RECEBE A SABEDORIA DE DEUS” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 
 

III - Cristo É A Sabedoria De Deus: 
D) O conhecimento da sabedoria de Deus é fantástico: melhor é o seu lucro que o da 

prata, ou do ouro fino, mais precioso do que pérolas ou tudo que pode desejar, da longa 
vida, caminhos deliciosos, riquezas e honra, paz, felicidade, andarás seguro e mais: Pv 
8:10,11 

E) Compare a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus: Tg 3:13-15: 
1 - A Do mundo é animal, terrena e diabólica como a personalidade de satanás 
2 - A Sabedoria de Deus é pura, pacífica, indulgente, misericordiosa, bons frutos 

F) O princípio da sabedoria é: Adquire a sabedoria; sim com tudo o que possuis, adquire 
o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará; se a abraçares, ela te honrará; dará à tua 
cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória: Pv 4:7; 10:31; 11:2b 

 1 - Sabedoria está ligada diretamente com a graça e consequentemente a glória 
2 - O Espírito de Deus vai te ensinar como adquirir e utilizar sua sabedoria para 

andar em autoridade acima do mundo, pecado, satanás, tentação, e trevas 
 G) Compra a verdadeira sabedoria, instrução e o entendimento e não a vendas: Pv 23:23 

1 - Pagar o preço em tempo, compromisso e prioridades para leitura, estudo, 
meditação, ouvindo, freqüência nos cultos, negando a carne: 1 Tm 4:13, 15 

2 - Compra sabedoria: será necessário negar a carne e o entendimento natural 
     para poder aplicar a sabedoria divina: 1 Cor 2:12; Tg 1:5 
3 - Compra a instrução; para estar num lugar de discipulado com um mentor sobre 

manter-se em posição para receber por preceito e exemplo: Fl 4:9 
4 - Compra entendimento; buscá-lo mais do que ouro ou prata: Pv 2:1- 10 

I) Se fosse fácil para aplicar a sabedoria de Deus, então, todos fariam; é difícil por causa 

da necessidade de negar a carne para poder aplicar de forma efetiva: Gl 5:16 

J) Orando no espírito é um exercício que facilitar a mente de Cristo ser revelada; depois 
orando um tempo, parar e espera os pensamentos que venham, não vem por meio de 

entendimento natural mas por sabedoria divina: 1 Cor 2:16; Rm 8:26 

K) A sabedoria de Deus, singular especifica, é como Deus enganou o diabo para levar 
Jesus até a cruz sendo nosso substituto assim operando redenção por homem. Que 
nenhum dos poderosos deste século conheceu; porque, se a tivessem conhecido, 
jamais teriam crucificado o Senhor da glória: 1 Cor 2:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“TODA AUTORIDADE” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - Jesus Venceu O Adversário Por Completo: 

A) Jesus, aproximando-se lhes falou, dizendo; TODA a autoridade me foi dada no céu e        
na terra. Ide, portanto: Mt 28:18,19 

 1 - Se Jesus tem toda autoridade, então não existe outro Jesus tem tudo.  

2 - Autoridade que o adversário usa é a da Igreja mediante engano: 2 Cor 2:11 
B) Eis aí vos dei autoridade, direito, para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o 

poder, habilidade, do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano: Lc 10:19 

1 - Autoridade; (exoüsia); procuração, selo, controle, jurisdição, direito, habilidade, 

força, capacidade, competência 

 2 - Poder; (dunamis); poder milagroso, habilidade, força 

C) Jesus ganhou todo direito mediante a vitória no Calvário e a ressurreição: Cl 2:14,15 

D) A habilidade do adversário é; matar, roubar, e destruir mediante engano: Jo 10:10: 
1 - Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, 

assim também seja corrompida a vossa mente: 2 Cor 11:3 
  a - Astúcia; panoürgia; engano sofisticado, manipulação ou estratégia 

b - O adversário é “o pai da mentira;” astuto para mentir: Jo 8:44 

  c - Habilidade de mentir e convencer com persuasão da razão:2 Cor 2:11 
  d - A habilidade do diabo é manipular o homem e usá-lo: Ef 6:12 
 2 - O adversário usa até a Bíblia para perverter a verdade: Gn 3; Mt 4 

3 - O crente não tem parte naquilo que não é verdade: Mt 5:34-37; Tg 5:12 
C) Na cruz, se cumpriu a profecia de ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar: Gn 3:15 

1 - Jesus foi ferido, porém, o diabo foi fatalmente esmagado:1 Cor 2:8; Cl 2:14,15 
2 - Por causa da vitória de Cristo, temos o direito de exercer o domínio: Rm 16:20 

 

II - O Adversário Não Tem Autoridade: 
 A) Autoridade é: direito delegado por procuração para exercer poder  

B) Jesus ganhou de volta todos os bens que Adão entregou na traição: Lc 4:6; Rm 6:16 
  1 - Todos estes direitos são chamados; BENS JÁ REALIZADOS: Hb 9:11 
  2 - Chamados, fatos que não se vêem : Hb 11:1 
  3 - Chamados toda sorte de benção nas regiões celestiais em Cristo: Ef 1:3 

C) Alguns inverteram a verdade pensando que o diabo é o todo poderoso: 1 Jo 4:4 

D) Se não der lugar ao diabo, andando na carne, ele não terá lugar: Ef 4:27 
E) O diabo procura usar; a boca, alma, e corpo do homem para trabalhar: Ef 6:12 
F) Sujetai-vos, portanto , a Deus; mas resisti ao diabo e ele fugirá de vos: Tg 4:7 
     1 - Primeiro submeter-se a Deus humilhando sob a mão de Deus: 1 Pd 4:6 
     2 - Depois de humilhar-se perante O Senhor resiste o diabo com armas: Ef 6:12-18 
G) Sede sóbrios e vigilantes: O diabo, vosso adversário, anda em derredor; como leão 

que ruge procurando alguém para devorar: 1 Pd 5:8,9 

  1 - Se não der lugar à carne, ele não pode devorar você: Ml 3:10,11 

  2 - Não permitir que a sua boca transgredir contra O Senhor: Sl 24:3-6 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“TODA AUTORIDADE” 
LIÇÃO TRÊS (CONTINUAÇÃO) 

 

III - O Poder De Deus Foi Dado À Igreja: 
A) Chaves indicam direito, autoridade, e poder; Jesus deu chaves para a Igreja na terra: 

1 - Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado 
nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus: Mt 16:19 

2 - Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, 
e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus: Mt 18:19 

3 - E aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos 
séculos e tenho as chaves da morte e do inferno: Ap 1:18 

B) Seis coisas no N.T. chamado o poder de Deus; uma revelação progressiva: 
1 - O Espírito Santo é chamado o poder de Deus: At 1:8 
2 - As Escrituras são chamadas o poder de Deus: Mt 22:29 
3 - O Evangelho é chamado o poder de Deus para salvação: Rm 1:16 
4 - A Palavra da cruz é chamado o poder de Deus: 1 Cor 1:18 
5 - A pregação de Cristo é chamado o poder e a sabedoria de Deus: 1 Cor 1:24 

6 - A graça é o poder de Cristo operante em sua vida: 2 Cor 12:9; Ef 3:7; 4:16 

C) Conforme as Escrituras, esse poder foi claramente dado à Igreja: Ef 1:19-23 
D) Deus falou e não mentiu, nem se arrependeu; não é se Deus quiser: Nm 23:19 
E) Outras chaves do reino de Deus dado à Igreja são 

1 - O Nome de Jesus: Fl 2:9, 10; Mc 16:17; At 3:6 
2 - Dons do Espírito: 1 Cor 12:1-12; 2 Cor 10:3-5 
3 - Louvor eficaz: Sl 149:1-9; 8:2; Mt 21:16; Ef 5:18,19; Cl 3:16 

F) Chaves estão usadas e empregadas por meio de conhecimento: Rm 2:13; Tg 1:22 
G) Somente no caso de negligência de usar as chaves, perder por omissão: 2 Cor 2:14 

 

IV - Crer = Fé + Ação Correspondente: 
A) Até que conheça seus direitos não pode desfrutá-los: Os 4:6; Ef 4:11; Rm 10:14 
B) Meninos, e ou, adolescentes na fé não querem trabalho: Gl 4:1; Hb 5:14; 1 Jo 214b 
C) É Necessário acabar com as coisas de menino: 1 Cor 13:11b 
D) Crescer forte mediante prática; fazendo aquilo que fortalece: Fl 4:13; Hb 5:14 
E) Paulo tanto orou como que pediu oração para intrepidez: Ef 6:19,20 
F) Começa empregar o nome e a Palavra: Mc 16:17-20 
G) Obedecendo a verdade vai purificar sua alma de incredulidade: 1 Pd 1:22; Jo 17:17 
H) Estudando sobre autoridade nunca pode substituir para exercendo autoridade: Tg 1:22 
I) Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida: Rm 5:17 
J) Clama o sangue de Jesus: Ap 12:11 
K) Manda com uma Palavra: Lc 7:7; Pv 16:10 
L) Impor as mãos sobre os enfermos: Mc 16:18 

M) Lembre o princípio de andar como cordeiro e ministrar como leão: Ap 6:1 

N) Manter-se humilde, manso e submisso perante O Senhor. Serve Ele: 1 Pd 5:5,6 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“O INFERNO NÃO PREVALECERÁ” 

LIÇÃO QUATRO 
 

I - Jesus Profetizou Domínio Sobre O Inferno: 
A) E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão 

contra ela; domínio; entrada e saída: Mt 16:18 a; Jz 16:3; Sl 24:7--9 

B) A Igreja é para ser estabelecida sobre a Rocha que é Cristo: Mt 16:18 

 1 - A Rocha é firmeza em ouvir e praticar a Palavra de Deus: Mt 7:24, 25 

 2 - A Rocha também é a manifestação do Espírito: 1 Cor 10:4; Nm 20:11 

 3 - Pregação ungida com demonstração do Espírito: Rm 15:19; 1 Cor 2:4 

C) Jesus imediatamente falou sobre usando as chaves do reino: Mt 16:19 
 1 - As chaves são usadas na terra, não no céu; se você não exercer autoridade: 

 2 - Quem determina se as chaves estão empregadas? Você, não Deus: Mt 11:12 

D) Quando a Igreja usa os direitos autorizados pelo Senhor, o inferno é derrotado 

E) Fé declara a Palavra, os portões do inferno não prevalecerão: Mt 16:18  

 1 - Nas áreas onde redenção é clara, autoridade também é clara: 2 Cor 1:19,20 

  a - Pecado não terá domínio sobre vós: Rm 6:14; Ef 1:7 
  b - Foi redimido do mundo; ele não terá domínio sobre vós: Gl 1:4; 1 Jo 2:16      
  c - A natureza Adâmica, chamado fútil procedimento: 1 Pd 1:18; 2 Cor 5:17 

  d - De doença e enfermidade: Is 53:4; Mt 8:16 

  e  - Redimido de toda a maldição da lei: Gl 3:13,10; Dt 28:15-68; Tg 2:10 
 2 - Áreas onde não estamos redimidos;  
  a - A maldição da queda; suor, abrolhos do campo, dores de parto 
  b - Problemas de comunicação; casamento, família, Igreja 
  c - Não somos redimidos de autoridade em si; Deus, pais, governo; patrões 
  d - Problemas e provas, mesmo assim há vitória acima de tudo: Rm 8:35-39 

 

II - Autoridade Exercitado Mediante O Nome De Jesus: 

A) O Nome de Jesus opera toda a autoridade que o Filho de Deus exerceu na redenção 
B)  Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu Nome: Lc 10:17; At 3:6,16 

C) O Nome de Jesus representa toda a obra de redenção em substituição por nós: Fl 2:9 

D) Autoridade é para pisar em serpentes, escorpiões e todo poder do inimigo: Lc 10:19 

1 - Pisar; Dicionário Michaelis; andar; passar acima; ofender, ferir; subjugar; 

oprimir; esmagar, machucar; moer; martelar; prender; ou despedace 
 2 - Aos que crêem vão expulsar demônios e pegar em serpentes; dominá-los: Mc16 
E) Nada causará dano; nem um ataque do inimigo, ou dardos inflamados: Lc 10:19 
F) A perfeita vontade de Deus é que nada causa você dano; crer por este fim: Lc 1:37 
G) A ênfase Bíblica está em Cristo, não as demonstrações acima do adversário: Lc 10:20 

 1 - A Igreja se reúne para adorar a Deus, não manifestações demônios: Lc 10:20 

 2 - Jesus não permitiu que demônios falassem: Mc 1:23-26; 16:17 
 3 - Doutrinas ou ensinos de demônios; para cultuar espíritos malignos: 1 Tm 4:1b 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“O MAIOR E TAMBÉM O MENOR” 

LIÇÃO CINCO 
 

I - Existe Para O Maior Até Ao Menor No Corpo De Cristo: 
A) Tudo comprado pelo Sangue de Jesus pertence à Igreja; E pôs todas as coisas debaixo 

dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja a qual é o Seu 
corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas:  Ef 1:22:23 

1 - Os pés são os membros menos elevados e mais humildes no corpo: Ef 6:15 

2 - Nos olhos de Deus o corpo de Cristo e Cristo são membros e um: Ef 5:30 

3 - O poder da ressurreição pertence a todos; poder é maior para os dons: At 5:12 

B) Sua posição, do ponto de vista divino, é estar sentado com Ele no trono: Ef 2:6 

 1 - O trono é o lugar para reinar, decretar, ordenar e liderar: Ecc 8:4 

 2 - Precisa graça em abundância, a revelação de Cristo: Rm 5:17; 2 Cor 12:1 
 3 - Os apóstolos tinham a revelação de Cristo: 1 Pd 1:13; At 4:33; Ef 4:7 

C) Posição legal, em Cristo, não é algo futuro, mas agora neste mundo: 1 Jo 4:17 

D) Este honra será para todos os Seus santos: Sl 149:9  

 

II - Autoridade É Autorização Para Usar Habilidade: 
A) O cristão, em si, não tem poder ou habilidade; só existe em Cristo: Ef 6:10; 2 Tm 2:1 
B) Desde Adão, O Senhor sempre opera libertação mediante o homem: Ex 3:8,10 
C) Jesus disse; toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ide, portanto: Mt 28:18 
D) O Poder existe no Espírito Santo e na Palavra de Deus: At 1:8; Mt 22:29; Rm 1:16 

E) Com as chaves do reino você reina aqui no lugar de Cristo: Mt 7:28,29; Mc 16:17 

  1 - Qual é a suprema grandeza do Seu poder para com os que cremos: Ef 1:19 
  2 - As obras de Jesus operam, agora, mediante quem crê: Jo 14:12 
  3 - Fé na Palavra mediante O Espírito Santo, é o poder de Deus: Mc 9:23; Lc 1:37 

4 - Agora o corpo de Cristo manifesta a presença de Cristo na terra: 1 Cor 12:12 
F) O Espírito procura aquele que crê, em toda a terra para se revelar poderoso: 2 Cr 16:9  
 

III - A Cabeça E O Corpo São Um Na Mente De Deus: 
A) Deus vê a ressurreição de Jesus e o corpo de Cristo como uma: 1 Cor 15:12-23 

B) E ressuscitou por causa da nossa justificação: Rm 4:25 

C) O poder do Espírito que O Pai usou para ressuscitar Jesus, também levantou 

 todo o corpo simultaneamente: Ef 1:20 

D) Porque somos membros do Seu corpo: Ef 5:30 
E) Cristo deu autoridade para a Igreja operar como A Cabeça da Igreja: Ef 1:22 
 1 - A Palavra de Deus não faz distinção entre Cristo, a cabeça e o corpo: 1 Jo 4:17 
 2 - O exemplo no livro de Atos é reinando acima de tudo e toda sorte de obstáculo 

 3 - Agora os discípulos podem usar o nome de Jesus com resultados: At 3:6 

F) A Cabeça e o corpo reinam juntos; o corpo precisa estar ligado: Ef 2:6; Ap 3:21 

 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 
“AUTORIDADE COMEÇA COM SUBMISSÃO” 

LIÇÃO SEIS 
 

I - Submissão A Autoridade É Essencial Para Exercer Autoridade: 

A) Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo; porém manda com uma 
palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à  
autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai; e a outro; 
vem, e ele vem; e ao meu servo; faze isto, e ele o faz: Lc 7:7,8 

 1 - O centurião era também um homem que reconheceu autoridade 

  a - Ele sabia Jesus tinha autoridade porque obedecia autoridade 
  b - Porque Jesus era sujeito à autoridade do céu, tinha poder nas palavras 
  c - Sem se submeter à autoridade não existe direito de ordenar vai, vem, faça 

2 - Jesus veio em baixo da autoridade do céu, por isto Ele as ensinava como 

quem tem autoridade e não como os escribas: Mt 7:29; Jo 6:38 
B) Jesus vivia em baixo da vontade do Pai em; Palavras, pensamentos, obras 

1 - Os escribas não reconheciam a autoridade divina; Jesus respondeu: Eu 
também vos farei uma pergunta; se me responderdes, também eu vos 
direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João, 
do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos: do céu ele 
nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? Mt 21:24,25 

  2 - Jesus assim declarou autoridade do céu para suas obras: Jo 14:10 
3 - Os principais sacerdotes negaram autoridade do céu porque não 
     acreditastes, submeteram, nem obedeceram 

 

II - O Princípio Da Rebelião É Feitiçaria: 

A) Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura 
    de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a  
   idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a Palavra do SENHOR, Ele também  
   te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Sm 15:22,23 
B) Se vai reinar em vida precisa obedecer a Palavra do Senhor; graça vem: Rm 5:17 

 1 - A forma mais rápida ser exaltado é obedecendo a Palavra: Tg 4:7,10 

 2 - A forma mais certa de ser humilhado é desobedecer aO Senhor e a sua Palavra 
C) Para Saul obedecer era opcional; toda a vida dele, da família, e da nação centralizou 

neste ponto de cumprir a Palavra do Senhor, inclusive era uma prova 

 1 - Cumprir a ordem era fé e obediência; OBED é salvação da alma: 1 Pd 1:9, 22 

 2 - Ao contrário, desobedecer era rebelião e a rejeição de Deus: Mt 3:15 

D) Não reconhecer autoridade é um princípio de rebelião é um princípio satânico: 

E) Resistir autoridade é miná-la; Jesus disse; Quem não é por mim é contra mim; e 

quem comigo não ajunta espalha: Mt 12:30 
 1 - Não existe território neutro, você é a favor ou contra; a Palavra revelará: Hb 4:12 
 2 - Você está operando em obediência ou em rebelião: 1 Pd 5:6 
 3 - Obstinação não é rebelião aberta, porém é rebelião passiva: Mt 22:36-38 
F) O sacrifício que Jeová procura de todos Seus filhos é obedecer: 1 Sm 15:22 
G) Os “a – b - c” do Senhor é “o – b - d - cer" 



AUTORIDADE DO CRENTE 
“AUTORIDADE COMEÇA COM SUBMISSÃO” 

LIÇÃO SEIS (continuação) 
 

II - O Princípio Da Rebelião É Feitiçaria: 
F) Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante      

condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja      
amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a      
verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto; antes é terrena, animal e      
demoníaca: Tg 3:13-15 

 1 - Divisão é o fruto de rebelião; deixa tudo fraco, e sem poder 

 2 - Deus sempre aumenta e acrescenta quando tiver união acima da visão, 
               enquanto o diabo sempre divide e diminui 
 

III - União Promove A Unção: 
A) Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma      

coisa e que não haja entre vós divisões; antes sejais inteiramente unidos, na mesma      
disposição mental e no mesmo parecer: 1 Cor 1:10 

B) Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma      
comunhão do Espírito; completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa; 
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento: Fl 2:1-3 

C) Todos as cabeças dos tribos estavam em união e a glória manifestou: 2 Cr 5:1-14 
D) O princípio da união leva para multiplicação: Como um só faz fugir mil, e dois fazem 

fugir dez mil se a sua Rocha não entregara. Porque a Rocha deles não é como a 
nossa Rocha: Dt 32:30,31 

E) Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade 
sobre os espíritos imundos: Mc 6:7 

 

IV - Pode Estar Errado E Ainda Operar Em Autoridade: 

A) Muitas vezes lideres fazem decisões erradas, enquanto eles mesmos não estão 
errados porque eles estão vivendo de baixo de autoridade espiritual: Gn 20:1-18 

B) Pais com famílias, patrões / gerentes e empresas, pastores e igrejas tem conflito 
porque obviamente o líder fez uma decisão errada. Mesmo assim isto não justifica 
rebelião, porque tal é uma forma satânica para realizar a vontade de satanás 

C) Ciúmes e sentimentos facciosos operam contendas, divisões, e rixas: Tg 3:13-15 
D) Em geral, O Senhor julga pecados espirituais mais pesados do que outros pecados; 

1 - Exemplos; espírito de crítica, ciúmes, invejas, falta de perdão, espírito de 
      religiosidade, incredulidade, rebelião, sedição, orgulho espiritual, alto piedade 
2 - Jesus disse; Ouvistes que foi dito aos antigos; Não matarás; e; Quem matar 

estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem 
motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento: Mt 5:21,22 

 

 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“SUBMISSÃO E OBEDIÊNCIA” 
LIÇÃO SETE 

 

I - O Sacrifício Que Agrada A Deus: 
A) Deus provou a obediência de Adão no jardim: Gn 2:17; 3:1-5 

B) Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, melhor: 1 Sm 15:22 

       1 - Obedecer é o sacrifício de aroma suave que O Senhor procura dos filhos 

       2 - Obedecer é colocado em contraste com rebelião: 1 Sm 15:23 

D) Jesus era O Filho amado em que agradou porque sempre obedeceu: Lc 3:22; Jo 8:29 
E) Jesus apreendeu obediência pelas coisas que sofreu; carne / morrer: Hb 2:18; 5:8 

F) Jesus se alimentou de obediência total; ficou forte no espírito: Jo 4:34 

G) A alma está purificada mediante obediência da verdade; levada em comunhão com seu 
espírito recriado em Cristo Jesus, com O Espírito Santo em vós: 1 Pd 1:22; Cl 1:27 

H) No Getsêmani Jesus foi tentado na sua alma para absoluta obediência: Mt 26:36-42 
       1 - Em obedecer, sua alma será salva e ser em harmonia com Seu espírito: 1 Pd 1:22 

       2 - No fim, o sacrifício de Jesus era sinônimo de Sua obediência: Fl 2:8 

       3 - Jesus sofreu para obedecer e você, a carne, também vai sofrer: Rm 12:1 

 I) No final sua vida torna-se um canal para o poder, a unção e autoridade espiritual 
J) Pode fluir sem impedimentos, obstáculos, ou restrições: Gl 2:20 

   K) Todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus, porém, falta de     
        obediência, até por ignorância separará o homem da benção ou promessa: Is 59:2 

       1 - Pecado de comissão: Os dez mandamentos ou qualquer ordem: 1 Sm 15:24 
       2 - Pecado de omissão: Aquilo que deixou de fazer: Ml 3:8 
       3 - Pecado de ignorância; pela falta de conhecimento: At 23:4-6; Os 4:6 

        L) Autoridade exercitada é proporcional a sua intimidade com Deus! Sl 25:14 

 

II - Primeiro Vem Submissão, Depois Autoridade: 

A) Sujeitai-vos 1, portanto, a Deus; mas resisti ao Diabo 2, e ele fugirá de vós: Tg 4:7 

B) Autoridade espiritual, sem primeiro submissão é um sonho, não existe: Jo 8:32 

C) Muitas vezes pessoas querem entrar no ministério, realizar a obra do Senhor, porém 
pular este ponto de submissão, somente anos depois que vem colher o fruto negativo 
mediante discípulos que, igualmente, não são submissos à sua autoridade: Gl 6:8 

D) O Senhor somente pode e vai abençoar o que Ele ordenou, a Sua vontade: Rm 12:2 

E) A chave é conhecendo a vontade do Senhor e fazendo aquilo que Ele quer: Mt 26:39 
F) Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas 

cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então farás prosperar: Js 1:8 
 

III - Obediência Total Leva Para A Salvação Da Alma: 

A) Obtendo o fim da vossa fé; a salvação da vossa alma; a imagem de Cristo: 1 Pd 1:9 

B) Depois da fé ser provada e apurada pelo fogo, redunde em louvor e glória: 1 Pd 1:7 

C) Provei-te na fornalha da aflição; aflição tem a capacidade revelar impurezas: Is 48:10 
D) Obediência é provada no meio de dureza e aflição: 1 Pd 1:7 

E) Lideres vão somente saber em quem confiar depois da aflição: José, Daniel, Ester 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“AUTORIDADE SOBRE SI” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Como Herói Da Guerra: 
A) Melhor é longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do 

que o que toma uma cidade; Esta é a batalha entre espírito e alma: Pv 16:32; Gl 5:16 

B) Longânimo; longo sofrimento sem vacilar; paciente sem ofensa 
1 - Domínio próprio: tendo controle sobre si mesmo; mente, vontade, sentimentos 
2 - Nós devemos controlar os nossos próprios pensamentos: 2 Cor 10:3-6 
 a - Porém, se você não está dominando, o adversário vai subjugar: Tg 3:14 
 b - De propósito, enche a mente com a Palavra: Sl 119:11; Fl 4:8; Mt 11:12 
3 - Permitir que O Espírito estabeleça os desejos do coração: Sl 37:4 
4 - Você exerce autoridade acima dos desejos do corpo; apetite, fraqueza, dores 

C) Parte do fruto do espírito recriado em Cristo, portanto, a natureza divina: 2 Pd 1:4 
D) Autoridade tanto como fé, amor, ou sabedoria é uma fonte da vida: Pv 4:23 

E) Quando você permitir o homem interior dominar pela Palavra, então sua vida tornará 

ser uma fortaleza que o adversário não terá acesso fácil: Ef 6:11-18; 2 Pd 1:5-9 

F) O inimigo não tem lugar em sua vida, se não der brecha; não andais na carne: Ef 4:27 
 

II - Dominando Raiva, Ira, Contendas, E Apetites Da Carne: 

A) As obras da carne incluem; prostituição, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, 
descensões, e facções: Gl 5:20; Rm 12:1 

B) Quando a carne está reinando então, em conseqüência, obras da carne manifestam 
C) Concupiscência literalmente significa; forte desejo; em três áreas principais: 1 Jo 2:16 
D) A resposta; Andai no espírito; o espírito humano recriado em Cristo, e jamais 

satisfareis a concupiscência da carne: Gl 5:16 
E) Coloque seus pensamentos lá no alto em Cristo: Is 26:3; Rm 12:2; Fl 4:8; Cl 3:1 

1 - Medite na solução e não no problema; isto é como magnificar a Deus: Sl 40:16 

2 - Permita que a Palavra de Deus esteja na sua boca: Js 1:8; Sl 1:2 
F) Música ungida tranqüiliza a alma: 1 Sm 16:14-23; Ef 5:18,19; Cl 3:16; Hb 13:15 

1 - Canta a Deus, para você, e para o diabo ouvir: Sl 149:6-9 
2 - Toda hora, não somente na Igreja; Davi 7 X por dia: Sl 119:164 

G) Reconhece o poder de Cristo; graça, no meio de fraqueza: 2 Cor 12:9 

1 - Porque Cristo sempre nos conduz em triunfo; celebração de vitória: 2 Cor 2:14 
2 - Permita que o Espírito conduza você para a Palavra: Rm 8:14 

 

III - Não Exija Autoridade Sobre Os Outros: 
A) Deus nos deu autoridade sobre espíritos malignos, não para dominar pessoas: Ef 6:12 
B) A Palavra de Deus concede autoridade em certos lugares, porém: Zc 4:6 
C) Maridos / esposas; pais / filhos; patrões / funcionários, espere no Senhor: Nm 12:3 
D) Seu espírito recriado, em Cristo Jesus, é para dominar a mente e a carne: Rm 12:1,2 
E) Lidando com pessoas difíceis na graça de Deus desenvolve caráter em você! 
F) Sempre trata pessoas melhor do que eles merecem. Deus ti exaltará: 1 Pd 5:6 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“AUTORIDADE PERTENCE AO NOME” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Jesus Veio Ao Mundo Por Meio Da Porta Legal: 
A) Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, 

mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador: Jo 10:1,2 
 1 - O aprisco é o povo judaico e a porta representa entrada legal ao mundo 

2 - O ladrão vem para matar roubar e destruir; satanás roubou para ter entrada na 
terra, assim, ele não entrou no mundo legalmente para exercer autoridade 

3 - Entrada ao mundo legal é ser nascido de mulher; vindo, porém, a plenitude do 
tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei: Gl 4:4 

 B) Jesus é a porta para nova vida; Eu sou a porta: Jo 10:9, 28 
  1 - A porta não é boas obras ou cumprindo a lei: Gl 3:11 
  2 - A porta não é preenchendo ficha de membro na Igreja local 
 C) Porque Jesus veio legalmente ao mundo ninguém pude tomar a vida dele: Jo 10:17,18 
 D) Jesus submeteu-se ao Pai em tudo, por isto, o adversário não pude tocá-lo: Jo 14:30 
  1 - Nesse ponto, procuravam outra vez, prendê-lo; mas ele se livrou: Jo 10:39 
  2 - Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se: Lc 4:30 
  3 - Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra: Jo 18:6 
 E) Quando você anda em submissão à perfeita vontade de Deus há segurança: 1 Jo 5:18 

 

II - O Nome Representa O Homem: 
A) A obra de Cristo na cruz até o trono é representada no Seu nome: Fl 2:9-11 

1 - O nome representa salvação: At 2:21; Rm 10:9 
2 - O nome representa libertação: Mc 16:17a; Lc 10:19; At 16:18 
3 - O nome representa cura: At 3:6; 9:34 

4 - O nome representa autoridade; requerer, exigir; um rei ao outro: Jo 14:13,14 

B) Ore ao Pai em nome de Jesus; isto é súplicas, pedidos, intercessões: Jo 16:23 
C) Dando graças a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: Ef 5:20 
D) O que fizerdes, em palavra, ou ação, fazer em nome do Senhor Jesus: Cl 3:17 

 

III - Jesus Venceu O adversário Por Você E Como Seu Substituto: 
A) Na cruz a cabeça da serpente foi esmagada: Gn 3:15 
B) Jesus despojou principados e potestades publicamente na cruz: Cl 2:15 
C) No Hades Jesus tomou as chaves da casa dele; do inferno e morte: Ap 1:18 
D) Mediante a obediência de Cristo, a autoridade voltou para o homem: Lc 4:6; Fl 2:7 
E) Agora Jesus tem toda autoridade, não sobrou nadinha para o adversário: Mt 28:18 
F) O único acesso que o adversário tem na sua vida será enganando você: 2 Cor 2:11 
G) Se não der lugar ao diabo, ele não terá lugar para operar em sua vida: Ef 4:27 
H) Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vos: Tg 4:7 
I) Nada vos separará do amor de Deus, nem morte nem vida: Rm 8:38,39 

J) Tribulação é capaz de enviar você de Deus ou chamar mais perto, você decide! 

 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“AUTORIDADE PERTENCE AO NOME” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

IV - Autoridade Está No Nome De Jesus, Não Em Você: 

A) A autoridade da ressurreição é exercitada pelo nome: Lc 10:19, 20; Fl 2:9 

B) Salvação de destruição vem pelo sangue: Ex 12:22; Ap 11:12 

C) Em si não somos maiores, vencedores, ou reis; somente em Cristo: 2 Cor 5:21 

D) Quando nos esquecemos de onde veio e em quem dependemos: 2 Cor 4:7 
E) Através de Jesus toda honra e glória retorna para Deus o Pai: 2 Cor 4:6 
F) Quanto mais você reconhece sua fraqueza, mais o poder de Deus fluirá: 2 Cor 12:9,10 

 

V - O Nome Do Senhor É Uma Torre Forte: 

A) Aprender confiar neste nome; J E S U S: Pv 3:5, 6 

B) Use como a sua primeira e única arma, não como a última: 2 Cor 10:3-5 
C) Quando empregar o nome de Jesus, está empregando a autoridade divina: Mc 16:17 
D) Muitas vezes pedimos coisas ao Pai que só resolvem com o nome: Jo 14:14; At 3:6 
E) Com maturidade em Cristo, empregamos as chaves da casa: Mt 16:18; 18;18 

F) Pede ao Senhor mais revelação do nome; isto é graça: 2 Cor 8:9 

G) Pede ao Senhor ousadia para falar neste nome: Ef 6:18-20 

H) O nome funciona para quem o usa; usando é a prova que crê, estes sinais hão de 

acompanhar aqueles que crêem em Seu nome: Mc 16:17 

 

VI - Usando O Nome Do Senhor Em Vão: 
A) Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque O Senhor não terá pôr 

inocente o que tomar o seu nome em vão: Ex 20:7 
 1 - Em vão; sem poder, inútil, em forma comum, vazio, sem propósito ou fim 
 2 - Exemplos; dizendo, “o meu Deus”; “o bom Jesus”, “o Jesus” como se fosse uma  
               exclamação, pontuação, ou palavrão 
B) Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o qual  

não nos segue; e nós lho proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus         
respondeu: Não lho proibais; porque ninguém há que faça milagre em meu nome e,     
logo a seguir, possa falar mal de mim.: Mc 9:38,39 
 1 - Se vai fazer milagres no nome de Jesus, não vai poder usar o nome em vão 
 2 - Santifica o nome de Deus Pai, Jesus O Filho, e O Espírito Santo no teu coração 

 C) Pede perdão de ter usado Seu nome em vão; coloca um guarda na boca: Sl 141:3 
 
 
 
 
 

 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“SENTADOS NO TRONO” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - Posicionados Com Cristo: 
A) Homem foi criado por Deus para reinar, dominar, e exercer autoridade: Gn 1:26; Sl 8:5 
B) Devido à queda do homem, ele ficou um pouco abaixo dos anjos: Sl 8:5; Hb 2:7 
C) Na glória o homem vai compartilhar o trono com Deus: Ap 3:21 
D) A obra de Cristo colocou todo crente posicionalmente com Ele no trono: Ef 1:20; 2:6 
E) Aos olhos de Deus, o lugar onde o crente está, é sentado, reinando no trono: Rm 12:2 

F) A Igreja tem o chamado para demonstrar a autoridade da cabeça: Ef 1:22,23 

 

II - Feitos Para Reinar: 
A)  Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos 

constituiu reino, sacerdotes; literalmente, reis e sacerdotes: Ap 1:5b,6a 
B) Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento: Os 4:6 

1 - Em vez da Igreja, o corpo de Cristo, aceitar o trono, eles tem aceitado a doutrina 
que são indignos, pecadores, mais que sofredores, e derrotados em vida: Jo 8:32 

2 - Humildade Bíblica crê aquilo que Deus fala sobre você na Sua Palavra: Nm 12:3 
  a - Moisés falou como a Igreja pensa hoje: Ex 3:11, 4:1,10,13 
  b - Depois ele creu na graça, no poder de Deus nele: Fl 4:13; Cl 1:6c 

C) Graça, o poder de Cristo, permite que reinamos, como Jesus reinou: Rm 5:17 
1 - Graça permite que veja e entenda a obra de Cristo; a riqueza da graça: Ef 1:7 
2 - Graça revela a natureza de Deus; bondade, misericórdia: Ex 33:19; Esd 3:11 
3 - Graça mostra ao homem a natureza divina com Seu divino plano: Ef 3:3-7 

 

III - Maturidade Em Cristo Nos Leva A Reinar: 

A) Meninos não reconhecem quem são em Cristo; não exercem autoridade: Gl 4:1 
B) Olhando suficientemente no espelho da Palavra traz revelação: 2 Cor 3:18 
C) Quando avistar pode começar a andar na luz da Palavra: Sl 110:1,2; 119:105,130 

D) A Igreja de Cristo será edificada sobre a Rocha da revelação de Cristo: Mt 16:17,18 

E) Paulo lançou fundamento para edificar segundo a graça de Deus: 1 Cor 3:10 
F) Como, será que nos vamos reinar? Da mesma forma; abundância de graça: Rm 5:17 

 

IV - Reinando Com Palavras: 
A) Reis dominam com palavras; Porque a palavra do rei tem autoridade suprema: Ecc 8:4 
B) Autoridade é uma fonte de vida liberada do homem interior: Pv 4:24 
C) Adão perdeu o dunamis e ganhou a habilidade de criar desastre com a boca: Gn 2:17 
D) A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito: Pv 15:4 
E)  A morte e a vida estão no poder da língua; incredulidade, morte: Pv 18:20,21; 21:23 
F) Ora, a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana: Tg 3:6 
G) Pelas suas palavras estão construindo vida ou destruição cada dia: 

 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“AUTORIDADE NA RESSURREIÇÃO” 
LIÇÃO ONZE 

 

I - O Poder Do adversário Foi Derrotado Aqui: 

A) A obra de Cristo, a plenitude da redenção, é chamada de “cruz”: 1 Cor 1:18 
B) Pecado foi vencido na cruz; os poderes das trevas na ressurreição: Cl 2:14,15 
C) O poder da ressurreição é uma revelação da graça de Deus: Ef 1:17,18 
D) Ir ao trono da graça para receber; oração e meditação: Hb 4:16 
E) No V.T. o poder de Deus era exemplificado no Mar Vermelho: Js 4:23; Sl 66:6; 136:3 
F) No N.T. o poder de Deus é medido pela ressurreição dos mortos: Ef 1:19, 20 
 

II - O Qual Exerceu Em Cristo Ressuscitando-O Dentre Os Mortos: 
A) Jesus ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai: Rm 6:4 
B) Todo poder do trono de Deus foi exercitado quando Cristo foi ressuscitado: Ef 1:19 

1 - O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, empregou seis palavras, para indicar 
a medida do poder de Deus em levantar Jesus, O Cristo, dentre os mortos; E 
qual a 

1
suprema 

2
grandeza do seu 

3
poder; Segunda a 

4
eficácia da 

5
força do 

seu 
6
poder 

  2 - Compreendendo a importância das palavras, então todo poder foi exercitado 
C) Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos: Sl 8:3 
D) E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido: Ex 6:6b 

1 - A primeira obra, na criação não teve resistência 
2 - Na libertação do Egito houve resistência, por isto, o braço estendido 

E) Na ressurreição houve uma transferência de glória do trono até Cristo: Cl 1:9-11 

 

III - Nos Olhos De Deus Cristo E A Igreja São Um: 

A) Para ver somente o fato é letra, porém, vendo a revelação é poder: 2 Cor 3:6 
B) A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor; a 

qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da      
nossa justificação: Rm 4:24b,25 

C) Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos 
também na semelhança da sua ressurreição: Rm 6:5 

D) Sepultados, juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados 
mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos: Cl 2:12 

E) Visto que a morte veio por um homem, também, por um homem veio à ressurreição dos 
mortos: 1 Cor 15:21 

 

IV - O Poder Do Novo Nascimento É O Poder Da Ressurreição: 

A) Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos: Rm 10:10b 
B) Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: Jo 1:12 
C) A confissão da boca procedendo do coração representa livre arbítrio. Roma exigiu seu 

povo confessarem que Cesar era Senhor. Este decisão freqüentemente levava á morte 
porque Roma considerava cristãos infiéis á Cesar. 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“AUTORIDADE NO LIVRO DE ATOS” 
LIÇÃO DOZE 

 

I - O Livro De Atos É O Padrão Para A Igreja: 

A) Não existe mais do que uma Igreja; a família no céu e na terra: Ef 3:15 
B) Atos foi intencionado para demonstrar o poder disponível em toda geração: At 1:1-3 
C) Em Atos começa a ser cumprida a ordem para a Igreja de todas as gerações: At 1:8; 

Jo 14:12; Mc 16:14-20 
D) Tradição sempre invalida o poder da Palavra; o que era ou o que será: 2 Tm 3:5 

 E) Tradição é literalmente a Palavra sem a interpretação do Espírito: sem o poder 

  1 - A tradição cogita das coisas naturais e desconhece as espirituais: Mc 7:3,4 
  2 - A tradição é cruel, e termina rejeitando todos que não se submetem: Mc 7:5 
  3 - A tradição é sempre cheia de hipocrisia: Jo 18:28, 31; 19:7,21, Mt 27:3,4; 42; 64 

4 - A tradição fala as coisas certas, sem crer porque tem muito maior interesse na 
aparência diante dos homens do que servir a Deus: Mc 7:6; 12:40; Lc 18:10-14 

  5 - A tradição adora a Deus em vão, sem poder, porque tudo que faz é falso: Mc 7:7 
  6 - A tradição prefere os preceitos dos homens em lugar da Palavra: Mc 7:8 
  7 - A tradição negligencia a Palavra de Deus em favor da do homem: Mc 7:8,10-13 
           8 - A tradição explica os preceitos jeitosamente a fim de anular a Palavra: Mc 7:9 
  9 - A tradição faz o que é mais fácil e melhor para a carne: Mc 7:11,12 
 

II - O Poder De Cristo Foi Manifesto No Livro De Atos: 

A) Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus: 1 Cor 1:24 
B) A ressurreição era a obra da glória de Deus em Cristo: Ef 1:19,20 
C) Pedro pregou e três mil converteram ao Senhor Jesus: At 2:14-41 
D) A pregação dos apóstolos produziu mais cinco mil convertidos: At 4:1-4 
E) O homem aleijado no portão formosa: At 3:5 
F) O lugar sacudido onde reuniram em oração: At 4:23-30 
G) A sombra de Pedro, e todos foram curados: At 5:15,16 
H) Estevão fez maravilhas no meio do povo: At 6:8 
I) Enéias, paralisado oito anos foi curado imediatamente: At 9:34 
J) O poder caiu na casa de Cornélio: At 10:34-48 

 

III - Tudo Foi Resumido Pela Ressurreição: 

A) A Igreja primitiva conhecia com maior revelação o poder da ressurreição: 

B) No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado! At 23:6b; 24:21 
C) Tudo depende da sua fé na ressurreição; se ressuscitou irá reinar: Rm 5:17; Ef 2:6 
D) Somos chamados para serem testemunhas da Sua ressurreição: At 1:22; 4:33; 17:18 
E) O poder para destruir as obras do diabo existe na ressurreição: 1 Jo 3:9; At 3:6 
F) O adversário foi despojado, envergonhado, e perdeu as chaves: Cl 2:14; Ap 1:19 
G) O poder de ser feito filho de Deus e nova vida na ressurreição: Jo 1:12; Rm 6:4 

H) Fé, autoridade e ousadia andam juntos; autoridade, acima da Palavra faz que 

homem anda como Cristo andou na terra: 1 Jo 2:6 

 



AUTORIDADE DO CRENTE 

“O PRÓPOSITO DAS PROVAS” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - Provas Revelam O Que Está No Coração: 
A) No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; Eu venci o mundo: Jo 16:33 

1 - Tribulação, aflição, perseguição, etc vem do mundo, governado por satanás, 
     querendo roubar e destruir a sua fé e esperança no Senhor: Jo 10:10; Sl 34:17,19 

2 - A fé é purificada mediante o fogo de provas e revela se for verdadeira: 1 Pd 1:7 
3 - Deus não manda as provas, Ele simplesmente dá a nota: Tg 1:13 
4 - Israel foi provado mediante espiar a terra e receber a herança: Nm 13,14 

C) Em Mara o Senhor provou Israel; e ali os provou; três dias sem água: Ex 15:25b 
D) Então , disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e 

colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na 
minha lei ou não: Ex 16:4 

E) Provas servem para comprovar obediência; o que o Senhor quer é o-b-e-c: 1 Sm 15:22 
 

II - Provas Qualificam-nos Para Promoção: 
A) Promoção não vem do oriente, ocidente ou sul, mas dos lados do norte: Sl 75:6 

1 - No militarismo ou qualquer empresa a promoção deve ser merecida:  
2 - Do contrário opera desastre e caos; ciúmes, contendas etc: Dt 31:7,14 

B) Jesus foi perfeitamente obediente; o resultado era exaltação acima de todos: Fl 2:8,9 

C) Jeová provou a aliança com Abraão, para exaltar a fé dele: Gn 22:1; Rm 4:18-24 

D) O rei Saul foi provado para estabelecer seu trono, porém, negado: 1 Sm 13:8-14; 
15:17,18,26 

E) Eliseu foi provado para estar ao lado de Elias até ao fim: 2 Rs 2:2,4,6, 9-14 

F) Deus promove fidelidade em primeiro lugar: Hb 3:5, 6 

G) Obediência prova a humildade da submissão; submissão faz mesmo não querendo. 

Fácil é fazer aquilo que gosta de fazer, ninguém quis ir à cruz: 1 Pd 5:6; Fl 2:5-9 
H) Quando não se humilhar primeiro, vai exaltar-se depois: Dt 8:16 

1 - Para te humilhar, para te provar . . . . o método de Jeová e funciona 

2 - Com o objetivo de te fazer bem. O Senhor deseja promover você! 

I) Para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor: Jz 2:22 
J) Os caminhos do Senhor; parecem mais longe, porém, são mais curtos: Sl 103:7 

1 - Compreende que depois da tribulação vem a glória; não trauma: Rm 8:18 
2 - Enquanto atentamos para a promessa; aquilo que é invisível: 2 Cor 4:17,18 

 

III - Será Que O Senhor Pode Promover Você: 

A) O que estiver passando, sabe que está passando, não acampando: Sl 23:4; Tg 1:2 
B) Mantenha um coração de adoração; o sacrifício de louvor: Hb 13:15; Fl 4:4 
C) Nunca permita uma acusação falsa contra a fidelidade do Senhor: Fl 2:14; 1 Ts 5:24 
D) Provas ajudem para que o homem ver seu próprio coração: Jz 2:22; Is 48:10 

E) Entender que provas operam promoção, SOMENTE CREIA: Pv 23:23; 2 Cor 4:17 

 


