
 

FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA DE MEMORIAL DAY DE 2018  
 

A igreja como o novo homem deve se engajar na luta espiritual 
para derrotar o inimigo de Deus, cumprir o propósito de Deus 

e introduzir o reino de Deus. 

  
No dia do Seu casamento, Cristo se casará com aqueles que têm 

lutado por anos a guerra contra o inimigo de Deus; 
ou seja, Cristo se casará com os vencedores, 

que já venceram o maligno. 
	 

Na restauração do Senhor hoje estamos em um campo de batalha, 
lutando contra as forças satânicas para ganharmos mais de Cristo 

com vistas à edificação do Corpo de Cristo. 

	 
Uma pessoa que louva a Deus transcende tudo 

para glorificar a Deus e exibir a vitória de Cristo; 
que Deus ganhe louvores abundantes, 

até mesmo sacrifícios de louvor, dos Seus filhos. 
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Esboço das mensagens 

para a Conferência de Memorial Day 
25 a 28 de maio de 2018 

 

TEMA GERAL: 

A LUTA ESPIRITUAL DA IGREJA COMO O NOVO HOMEM  

Mensagem Um 

A igreja como o novo homem 

engajada na luta espiritual para derrotar o inimigo de Deus  

e introduzir o reino de Deus  

Leitura bíblica: Gn 1:26, 28; Ef 2:15; 4:24; 6:11-13; Ap 11:15; Sl 110:3a 

I. A igreja como o novo homem cumpre o propósito eterno de Deus – Ef 1:9, 11; 2:15-
16; 3:9; 4:22-24: 

A. A intenção de Deus ao criar o homem era ter um homem coletivo para expressá-Lo e 
representá-Lo – Gn 1:26, 28: 
1. A criação do homem por Deus em Gênesis 1 é uma figura do novo homem na nova 

criação de Deus – Ef 2:15; 4:24; Cl 3:10-11. 
2. A igreja como o novo homem é o homem coletivo na intenção de Deus, e esse novo 

homem cumprirá o propósito duplo de expressar a Deus e representá-Lo – Gn 1:26, 
28. 

B. Deus criou um homem coletivo para representá-Lo ao ter domínio sobre todas as coisas 
– Gn 1:26, 28: 
1. A intenção de Deus ao dar domínio ao homem é que este subjugue o inimigo de Deus, 

Satanás, que se rebelou contra Deus, para restaurar a terra e exercitar a autoridade 
de Deus sobre a terra a fim de que o reino de Deus venha para terra, que a vontade de 
Deus seja feita na terra e a glória de Deus seja manifestada na terra – Gn 1:26, 28; 
Mt 6:10, 13b. 

2. A intenção de Deus de que o homem tenha domínio sobre todas as coisas será 
cumprida pela igreja como o novo homem – Ef 2:15; Cl 3:10-11. 

C. Se o homem não restaurar a terra da usurpação de Satanás, ele ainda não terá atingido 
o propósito de Deus ao criá-lo – Gn 1:28: 
1. Lidar com Satanás é para o benefício de Deus e satisfaz a Sua necessidade. 
2. Lidar com Satanás requer que paguemos um preço extremamente alto; o ego deve 

ser totalmente abandonado. 
3. A fim de restaurar a terra das mãos de Satanás, temos de ser total e absolutamente 

para Deus e o Seu propósito – Rm 12:2; 8:28. 
D. A igreja como o novo homem coletivo é o guerreiro coletivo para derrotar o inimigo de 

Deus e introduzir o reino de Deus – Ef 4:24; 6:11, 13: 
1. A igreja como guerreiro é um aspecto da igreja como o novo homem – Ef 2:15. 
2. A igreja como o novo homem é um guerreiro lutando contra o inimigo de Deus, pois o 

novo homem cumpre o propósito de Deus de expressar a Deus e de lutar contra o 
inimigo de Deus para o domínio de Deus, o reino de Deus – Gn 1:26, 28; Ap 11:15. 

II. A fim de conhecer a economia de Deus, precisamos ver as coisas espirituais atrás 
das coisas físicas, o mundo espiritual atrás do mundo físico – Dn 10:12-13, 20-21: 
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A. É crucial vermos que atrás da cena física, está ocorrendo uma luta espiritual, uma luta 
não vista com olhos humanos. 

B. Ao lutarmos, não lidamos com as coisas que aparecem na superfície, mas com o poder 
das trevas atrás dessas coisas – Ef 2:6; 6:12; Ct 4:8. 

C. Apocalipse 12 apresenta uma grande visão com relação à luta no céu: a luta no universo 
entre Deus e o Seu inimigo; a visão nesse capítulo desvenda a verdadeira situação no 
universo: a visão de que o inimigo de Deus está lutando contra Ele – Ap 12:1-4, 7-9, 13, 
17. 

III. A luta espiritual é necessária porque a vontade de Satanás é contra a vontade 
de Deus – Mt 6:10; 7:21; Is 14:12-14: 

A. Se queremos saber como a igreja como o novo homem pode ser o guerreiro de Deus para 
travar a luta espiritual, temos de perceber que no universo há três vontades: a vontade 
divina, a vontade satânica e a vontade humana – Ap 4:11. 

B. A luta espiritual tem a sua origem no conflito entre a vontade divina e a vontade 
satânica – Mt 6:10: 
1. O orgulho de Lúcifer em sua posição elevada e beleza deu lugar a uma intenção 

maligna, que tornou-se a vontade satânica – Ez 28:12-19; Is 14:12-15. 
2. Antes do arcanjo de Deus levantar-se para contradizer a vontade divina, não havia 

guerra no universo; a rebelião de Lúcifer foi o começo de toda luta que acontece 
agora entre as nações, na sociedade, na família e dentro dos indivíduos – cf. Ap 
12:3-11; Gl 5:17. 

C. Deus quer que a Sua criatura, o homem, trate com a Sua criatura caída, Satanás; para 
isso, a vontade humana deve se posicionar com a vontade divina – Gn 1:26; Mt 26:39; 
12:30; 7:21. 

D. Como a igreja, nossa luta é para subjugar a vontade satânica e derrotar o inimigo de Deus 
– Ef 6:11-13, 

IV. O propósito da luta espiritual é introduzir o reino de Deus – Ap 11:15; 12:10: 

A. A luta espiritual é a luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás – Mt 12:26, 28. 
B. O reino de Deus não virá automaticamente; a fim do reino de Deus vir, é necessária a 

luta espiritual – Mt 12:22-29. 
C. A responsabilidade da igreja é continuar a guerra que Cristo lutou na terra; a igreja deve 

continuar a obra vitoriosa que Cristo cumpriu contra Satanás – Hb 2:14; 1Jo 3:8b; Cl 
2:15; Sl 149:5-9. 

D. O reino de Deus é o exercício da vontade divina e a destruição do poder de Satanás 
pelo poder de Deus – Mt 6:10. 

E. De onde quer que o diabo tenha sido expulso e onde quer que a obra do inimigo tenha 
sido destituída pelo poder de Deus, ali está o reino de Deus – Mt 12:28. 

V. “Com vestes santas, teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas 
batalhas” – Sl 110:3a (A21): 

A. No sentido espiritual, estamos agora no dia da luta de Cristo, e para isso precisamos 
ser uma oferta de livre vontade, uma oferta voluntária – Lv 22:18; Dt 12:6. 

B. A fim de nos engajar na luta espiritual para derrotar o inimigo de Deus e introduzir o 
reino de Deus, precisamos de uma consagração absoluta e completa ao Senhor; aos 
olhos de Deus, essa consagração é uma questão de esplendor – Sl 110:3a. 


