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Introdução 
Poderia um demônio estar controlando a sua vida? 
 
O poder demoníaco é real. 
Você crê nisto? 
Eu sei que você diz que sim, mas acredita realmente que os 

demônios de Satanás podem estar controlando a sua vida neste 
exato momento? 

Estou começando a descobrir que até mesmo cristãos muito 
dedicados não compreendem verdadeiramente o que está 
acontecendo com eles no mundo espiritual. 

Outro dia, fiquei profundamente inquieto quando um dos 
meus mais fervorosos parceiros disse a um dos meus associados: 
"Existe algo a respeito de guerra espiritual que eu simplesmente 
não entendo." 

"Do que se trata?" 
"Bem, o irmão Cerullo diz que 'Não existe vitória total em 

guerra espiritual, até que nós (como cristãos) subjuguemos nosso 
inimigo, o qual já foi derrotado.' 



'Agora, eu sei que Satanás é o nosso inimigo e que os 
demônios realmente existem, porém se Jesus já os derrotou no 
Calvário há dois mil anos atrás, por que nós temos que vencer a 
todos eles novamente? Como Satanás poderia ter algum poder real 
sobre os cristãos se Jesus já triunfou?" 

Infelizmente, esta forma de pensar é bastante comum. 
Por um lado, os cristãos estão vivendo atormentados - 

andando em prisão e derrota, sem nenhum real poder espiritual. 
Por outro, eles conhecem a Palavra de Deus e têm sido 

treinados em batalha espiritual, mas têm pouco entendimento 
acerca do poder e da gravidade da guerra em que estão engajados. 

A sua linha de raciocínio é a seguinte: "Satanás já foi 
despojado do seu poder. Eu estou salvo porque estou nas mãos de 
Jesus."Amado, se isto é o que você vem repetindo para si mesmo, 
então, você também tornou-se vítima da cegueira ocasionada por 
um dos mais brutais enganos do inimigo. 

De alguma maneira ele o tem convencido de que todos os 
problemas, doenças, derrotas, depressões e ansiedades em sua 
vida nada têm a ver com os poderes demoníacos; todos eles são 
decorrentes das circunstâncias, de seus parentes, das vitaminas 
erradas, uma infância ruim, ou qualquer outra coisa em que você 
queira pensar! 

Entretanto, o fato é que a opressão demoníaca é muito real 
na Igreja hoje. 

Existe um espírito demoníaco que controla, domina, possui, 
oprime, molesta e atormenta oito entre cada dez pessoas no 
mundo hoje -inclusive cristãos nascidos de novo! 

Neste exato momento, existem 80% de chances de que este 
espírito demoníaco esteja secretamente afastando você de Deus, 
arruinando o seu testemunho a respeito de Cristo e sufocando o 
seu crescimento no Espírito Santo - e você nem sequer sabe disto. 

Você pode crer nisto? 
É minha intenção provar isto a você. 
Vamos nos voltar para a Palavra de Deus. Porque a infalível 

Palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para todo o sempre. 
 



1. O poder demoníaco era Real nos dias de 
Jesus? 

 
A Bíblia diz que, certo dia, um homem chegou até Jesus e 

suplicou: 
"Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele é um doente 

mental e está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na 
água..." (Mateus 17:15 - Bíblia Viva). 

Qual era o problema com o menino? Seria psicológico ou 
hereditário? A Bíblia prossegue declarando claramente que ele era 
molestado por um demônio. Portanto, assim que "...Jesus repreen-
deu o demônio que estava no menino e ele o deixou, a partir daquele 
momento o menino ficou bom." (versículo 18). 

Então, no livro de Lucas, lemos a respeito de um homem de 
Gadara que era mais do que insano. Quando veio ao encontro de 
Jesus, não possuía uma casa, andava nu e vivia em um cemitério, 
entre os túmulos. 

Os demônios assumiam o controle do homem com tanta 
freqüência, que mesmo que ele estivesse impedido por correntes, 
simplesmente as quebrava em pedaços e fugia para o deserto - 
totalmente sob o poder dos demônios. 

Quando os ataques e acessos da atividade demoníaca se 
manifestavam nele, se lançava de encontro às rochas até que seu 
corpo ficasse coberto por ferimentos abertos e sangrando. Quando 
Jesus perguntou a este demônio qual era o seu nome, ele 
respondeu: "Legião", porque eram muitos! (Lucas 8:27-31).Muitas 
pessoas em nossa "moderna, sofisticada" sociedade do século vinte 
poderiam dizer: "o pobre homem provavelmente tinha um grave 
desequilíbrio hormonal." Ou, "Eu sei que este tipo de com-
portamento é o resultado de uma infância traumática." Ou ainda, 
"Eu acho que ele simplesmente nasceu de uma 'semente ruim'" 

Entretanto, não é isto o que a Bíblia diz. A Bíblia declara que 
era obra de um espírito demoníaco, pura e simplesmente. 

A Palavra de Deus prova que aquele homem não era 
simplesmente fruto de uma "semente ruim", com problemas 
químicos porque, quando ele foi liberto de todos aqueles espíritos 



imundos, imediatamente tornou-se um notável evangelista (Lucas 
8:33-39). 

Lucas relata que a sua vida tornou-se um testemunho tão 
miraculoso, que a mesma multidão que havia expulsado Jesus da 
cidade, mais tarde estava esperando para encontrar-se com Ele. 
(versículo 40). 

Nós poderíamos continuar provando através de casos e mais 
casos que o poder demoníaco era real nos dias de Jesus. E não 
apenas era real, como também atormentava, oprimia, possuía, 
molestava e controlava severamente muitas pessoas dos tempos 
bíblicos. 

Os demônios causavam surdez, cegueira e outras incontáveis 
aflições que destruíam as mentes e corpos não apenas dos pagãos, 
mas também do próprio povo de Deus. 
 

O PODER DEMONÍACO É REAL HOJE? 
Agora eu gostaria que você me acompanhasse numa pequena 

jornada imaginária. 
Vamos entrarem uma das instituições para doentes mentais, 

como as que se acham espalhadas em muitas das nossas cidades. 
Eu quero que você dê uma boa olhada à sua volta, enquanto 
caminhamos para dentro. 

Há uma mulher que vem nos cumprimentar à porta. Ela está 
usando um uniforme branco e traz grandes chaves penduradas na 
cintura. Não vamos nos iludir acerca do que aquelas chaves 
destrancam. 

Elas destrancam cinzentas portas de aço, frias e pegajosas, 
que abrigam seres humanos exatamente iguais a você e a mim - 
pessoas que estão enjauladas por detrás de barras. 

Você olha para dentro de uma daquelas jaulas e o que vê? 
Vê uma pessoa igual à você, agachada junto a sólidas paredes 

de concreto. Nestas paredes, você poder ver reentrâncias, com a 
profundidade de um dedo, que foram feitas por sangrentas mãos 
humanas.Depois caminhamos para o lugar onde eles mantém os 
"casos graves". 



Há um homem ali, esquálido e pequenino, e estão sendo 
necessários cinco homens para colocarem este ser humano dentro 
de uma camisa de força. 

Isto soa familiar? 
Quem sabe exatamente como alguém que você encontrou no 

país de Gadara na Bíblia? 
Responda-me, onde é que você pensa que ele conseguiu esta 

força sobre humana? 
Enquanto observamos, vemos que foi preciso um enfermeiro 

que pesa cerca de 113 kg para controlar cada um dos seus braços, 
e dois mais para segurar seu corpo e suas pernas. Enquanto isso, 
um outro homem tenta forçá-lo a entrar na camisa de força - a 
única coisa capaz de controlá-lo. 

Por que? Porque este homem está possuído por um poder 
sobre humano. 

O mesmo poder demoníaco sobre humano que era tão real há 
dois mil anos atrás, é igualmente real hoje. 

Se você não acredita em mim, apanhe o seu jornal matutino e 
pergunte a si mesmo: "O que faz com que um homem de 19 anos 
de idade estrangule uma bela jovem que ele jamais viu antes? 

"O que faz com que uma jovem mãe pegue o seu bebê de sete 
dias de nascido, soque-o dentro de uma lata de lixo, feche a tampa 
e deixe-o ali, para morrer?" 

A Bíblia nos diz exatamente o que leva esta mãe a fazer isto. 
É o mesmo poder demoníaco que tentou matar aquele menino 
"doente mental" , atirando-o dentro do fogo! 

Novamente, poderíamos continuar, passando por exemplo 
após exemplo dos dias atuais acerca dos poderes demoníacos, sem 
nem ao menos tocar a ponta do icebergue. 

Nos dias de Jesus, a realidade do poder demoníaco nunca foi 
questionada. As pessoas pura e simplesmente sabiam da sua exis-
tência. A única coisa que os espantava era que finalmente 
houvesse Alguém por perto que tinha poder sobre o diabo e podia 
fazer algo a respeito. 

E fazer alguma coisa Ele fez. Jesus lidou com todas estas 
medonhas situações emitindo ordens curtas. Como? Com poder e 



autoridade Ele ordenou a cada um destes espíritos imundos que 
saísse, e eles saíram!O público estava perplexo. "Que nova doutrina 
é esta?", diziam. Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, 
e eles Lhe obedecem!" (Marcos 1:27-NKJ). 

Agora você deve estar dizendo: "Tudo bem, Irmão Cerullo, eu 
li o meu jornal. Admito que Satanás tenha grande poder no mundo 
hoje. Contudo, todas aquelas coisas sobre as quais eu li, falavam 
de pessoas não salvas. O diabo não pode fazer aquelas atrocidades 
com cristãos nascidos de novo. Nós estamos protegidos pelo 
sangue do Cordeiro. Jesus morreu a fim de salvar-nos de tudo 
aquilo." 

Você está absolutamente certo. Jesus realmente morreu 
para salvar-nos de "tudo aquilo". E entretanto, "tudo aquilo" ainda 
está acontecendo. 

Por que? 
Deixe que eu lhe pergunte: hoje, na Igreja, nós temos pessoas 

surdas? Pessoas que não podem falar? Pessoas que têm problemas 
mentais? Pessoas que estão constantemente doentes? 

Jesus claramente nos mostrou que muitas destas aflições são 
o resultado direto da opressão demoníaca. (Veja Mateus 12:28, 43; 
Marcos 1:23, 26, 7:25, 9:17-26; Lucas 4:33, 8:29, 9:42 e 13:11). 

Além disso, vemos a total devastação causada por lares 
destruídos, abuso de crianças e divórcio que se alastra dentro da 
Igreja hoje. 

Exatamente para destruir todas estas coisas é que Deus 
enviou o Seu Filho à esta terra. 

 
"...Para isto o Filho de Deus Se manifestou: 

para desfazer as obras do diabo." 
I João 3:8 - NKJ 

 
Ele então colocou todas as chaves do poder espiritual em 

nossas mãos para que terminássemos o trabalho. Ele nos deu 
poder sobre toda a força do inimigo (Lucas 10:19). 



Então, por que é que nós não temos feito alguma coisa a 
respeito de todos aqueles irmãos e irmãs atormentados e oprimidos 
pelo demônio, que se sentam bem ao nosso lado nos bancos das 
igrejas, enquanto nós ouvimos sermões que falam sobre "amor" 
semana após semana? 

Minha Bíblia diz que assim como Jesus é nos céus (o eterno 
Vencedor), somos nós também, exatamente agora, neste mundo 
(I João 4:17). 

O que Jesus é? 
Ele é Vencedor. Ele é o Homem de guerra contra todas as 

destrutivas forças do diabo. 
O que nós somos? 
Somos tão presos e oprimidos que receio, muitos cristão 

estejam literalmente prestes a serem vomitados da Sua boca! (Ver 
Apocalipse 3:16). 
 

AVISO URGENTE! 
Hoje, o Senhor está fazendo soar o alarme com urgência, 

tentando nos fazer ver que, muitas pessoas dentro da Igreja que 
presumiram que irão fazer parte da festa de núpcias podem, ao 
invés disto, serem lançadas fora do Seu Reino se persistirem em 
viver com as forças opressivas que as estão aprisionando e 
destruindo a Igreja de Cristo. Estas forças opressivas estão fazendo 
de você, cristão, tanto incorrigível quanto inútil. 

Eu quero ler para você uma das mais cortantes estórias da 
Palavra de Deus - uma estória que me assombra dia e noite - uma 
estória que me mantém acordado, lamentando pelo cego, opresso, 
dominado e controlado povo de Deus. 

Eu não conheço nada que possa melhor mostrar como um 
cristão pode se submeter de forma mais desesperançada e 
irremediável à prisão de Satanás, do que a estória contada pelo 
próprio Jesus em Mateus 25:14-30. Abra sua Bíblia comigo agora, 
enquanto o Senhor nos revela a horrível verdade a respeito de 
como Satanás oprime o povo de Deus na Igreja. 



A estória começa com Mateus nos contando como o Mestre 
(Jesus) saiu para uma longa jornada. Porém, antes de partir, Ele 
investiu em Seus servos, confiando a eles tudo quanto possuía. 

Leia esta dramática passagem das Escrituras comigo agora: 
 

"Porque isto [o Reino dos céus] é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, 
E a um deu cinco talentos, e a outro, dois, e a outro, um, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 
E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. 
Da mesma sorte, o que recebera dois granjeou também outros dois.Mas o que recebera um foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. 
E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 
Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos-, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. 
E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 
E, chegando também o que tinha recebido dois ta-lentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles ganhei outros dois talentos. 
Disse-lhe o seu senhor-. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 
Mas, chegando também o que recebera um talento disse-. Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, 
e, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui o tens que é teu. 



Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe-. Mau e negligente servo; sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei; 
devias, então, ter dado o meu dinheiro aos ban-queiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. 
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos. 
Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. 
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali, haverá pranto e ranger de dentes." (Mateus 25:14-30). 

 

Agora, por que o Mestre reagiu desta maneira? Foi porque o 
servo saiu e foi viver com prostitutas? Foi porque ele viveu 
tumultuosamente, bebendo e jogando? Porque ele era mentiroso e 
ladrão? 

Não. Este homem havia sido escolhido para ser um servo de 
Cristo. Ele havia sido chamado a ser um membro do Reino de 
Deus, tanto quanto você e eu somos. 

Contudo, ele foi expulso do Reino porque permitiu que sua 
vida em Cristo fosse controlada e dominada por um agente 
demoníaco específico do exército de Satanás. 

Sim, este homem estava literalmente sendo importunado e 
atormentado num tal nível, que necessitava de libertação. Ele era 
tal qual tantas pessoas no mundo de hoje (até mesmo cristãos 
nascidos de novo), que são inúteis para Deus e se sentem 
desencorajados para fazer qualquer coisa a este respeito. 

Lembre-se de que esta parábola foi a forma de Jesus nos 
oferecer uma profunda verdade espiritual, alertando-nos sobre a 
principal armadilha de Satanás. 

Anteriormente, no livro de Mateus, Jesus nos alerta que nem 
todo aquele que clama "Senhor, Senhor" irá viver com Ele nos céus, 
mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai (Mateus 7:21). 

Contudo, naquele dia final, este servo disse (em essência) ao 
Mestre: "Tive medo. Fui e enterrei o Teu talento na terra. Eu 



escondi as habilidades para ganhar almas que Tu me deste, 
porque eu era governado pelo medo. Eu não pude fazer a Tua 
vontade, porque o medo governava a minha mente, meu espírito, 
minhas emoções e minhas ações. Eu estava com medo." 

Como você e eu, este servo tinha tudo o que necessitava para 
fazer a vontade de Deus. Ele fora chamado para o Reino e 
totalmente equipado para aquilo que tinha de fazer. Ele tinha 
recebido a mesma habilidade, poder e relacionamento com Deus 
que os servos que receberam dois e cinco talentos. 

Porém, naquele dia final, ele nada tinha para ir ao encontro 
do Mestre, a não ser uma desculpa esfarrapada por não ter feito 
sua vida valiosa para Deus. 

Eu não conheço nenhum outro poder que possa subjugar 
você de maneira mais irremediável e inútil, do que atar as suas 
mãos, cegar a sua mente, controlar, molestar e atormentar a sua 
alma, como o espírito do medo! 

 
O medo é um espírito! 
O apóstolo Paulo alertou a Timóteo: "Porque Deus não nos deu 

o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação." 
(II Timóteo 1:7-NKJ).A Palavra também nos diz que "...O temor tem 
consigo a pena..." (I João 4:18). Portanto, uma vez que o medo é 
um espírito atormenta-dor, nós sabemos que ele não vem de Deus. 

Se ele não vem de Deus, existe apenas uma outra origem de 
onde o medo possa vir e ela é Satanás! 

É objetivo do diabo manter você oprimido pelo medo, para 
impedi-lo de fazer a vontade de Deus e colocar obstáculos para que 
você seja usado por Ele nos dons do Espírito. 

O medo é uma forma de Satanás nos manter confinados em 
nós mesmos. Quando Deus lhe concede um dom do Seu Espírito 
para ser dado a outros, Satanás usa o medo para fazê-lo pensar: 
"Pode não vir de Deus. Provavelmente isto vem de mim e eu vou 
acabar me fazendo de tolo. É melhor refrear isto." 

O temor é também a ferramenta que o diabo usa para nos 
manter aprisionados às opiniões dos homens - ficamos assustados 
pelo que as pessoas poderão pensar ou dizer a nosso respeito. Nos 



tornamos temerosos de não sermos aceitos em nossas 
denominações se formos até as última conseqüências por Deus. 

Eu não conheço nada que aprisione, aflija, atormente e nos 
impeça de fazer a vontade de Deus mais do que o medo. 

Quando comparecemos a uma reunião espiritual, Deus Se 
move em nossos corações para ofertar, a fim de que os perdidos 
sejam alcançados. 

Porém, assim que voltamos para casa Satanás ataca: "Você 
não pode ofertar aquela quantia. É muito. Você está simplesmente 
se tornando emocional. O que acontecerá se você tiver um câncer 
ou perder o seu emprego? Você tem tão pouco dinheiro no banco!" 

O medo ataca e Deus é roubado. Satanás obteve a vitória. A 
porta agora está aberta para que o inimigo entre e coloque 
obstáculos às gloriosas promessas de Deus. 

O profano espírito do medo assume o controle. O Reino sofre. 
Lembre-se de que o julgamento começa pela casa de Deus (I Pedro 
4:17). Se você falha em derrotar o espírito de medo, o que vai dizer 
quando estiver diante de Deus? 

Amigo, se você algum dia fez uma promessa a Deus e não 
cumpriu o seu voto, eu recomendo com insistência que o faça 
antes de dar um só passo adiante. Eu não quero que você fique 
diante do Mestre e ouça o que o servo imprestável ouviu. Jesus 
disse a ele: "Apartai-vos de Mim" e ele foi lançado nas trevas 
exteriores. 

Nós devemos ser governados pelo amor ao nosso Senhor - 
jamais pelo medo! O livro de Eclesiastes nos diz: 
 

"Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não Se agrada de tolos (aqueles que insensatamente escarnecem dEle). (Eclesiastes 5:4). 
"O que votares, paga-o." (Salmos 50:14; 76:11; 66:13-14). 
"Melhor é que não votes do que votes e não pagues. " (Eclesiastes 5:4; Provérbios 20:25; Atos 5:4). 

 



Vamos nos determinar, cada um de nós hoje, a vencer todo o 
medo, a fim de podermos glorificar a Deus, dizendo triunfalmente a 
Ele: "A Ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a Ti se pagará o 
voto..." (Salmos 65:1-NKJ). 

Amado, é tempo de colheita! Não se trata de um treinamento 
contra incêndio - é a coisa real! Jesus está voltando! Vamos todos 
colocar as nossas casas em ordem rapidamente e, usando todos os 
recursos à nossa disposição, avançarmos tendo total vitória nEle. 

 

O TEMOR GOVERNA OS SERVOS DE DEUS HOJE 
Este imprestável servo estava com medo de usar os recursos 

que Deus lhe dera, e recusou-se a usar as ferramentas que Deus 
pusera à sua disposição a fim de que vencesse o medo. 

Entretanto, por mais triste que possa ser esta estória, não é 
nada comparada ao que está acontecendo com os servos de Deus 
hoje. 

Se você não acredita em mim, simplesmente leia algumas das 
centenas de cartas que eu recebo de cristãos todas as semanas - 
cristãos cujas vidas são infrutíferas e se encontram totalmente 
amarrados pelo espírito de medo. 

Um amigo escreve: 
 

"Irmão Morris, eu tenho agorafobia (um medo anor-mal de lugares públicos). Sou salvo há mais de três anos, mas Deus ainda não me curou. Por favor, ore para que o Senhor Jesus me liberte deste tormento, para que eu possa sair, testemunhar dEle e conseguir um emprego. 
 

Agora, veja a maneira pela qual Satanás mantém outra 
querida cristã tão paralisada pelo medo, que ela é totalmente 
incapaz de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Ela declara: 
 "Queridos Irmão Cerullo e Theresa, por favor me aju-dem. Eu não posso lutar com este problema que já 



ocorre há três anos e vem se agravando. Eu realmente necessito de socorro. 
"Por que eu passo pelos momentos mais difíceis quando tenho que manter contato visual com alguém? Por causa disto, eu temo as pessoas. Eu acho extremamente difícil manter amizade com quem quer que seja. Até mesmo o meu relacionamento com o meu marido está abalado, e eu tenho problemas para me comunicar com meu filho. 
"Eu não tenho amigos. Existem pessoas que desejam a minha amizade, mas parece que sou capaz de libe-rar a minha amizade para elas. Eu me retraio, com uma expressão esquisita nos meus olhos e com maneiras tímidas e medrosas. 
"É um sentimento tão impotente, que me subjuga. Eu praticamente tenho que me forçar para ir a qualquer lugar. 
"Não faz muito tempo, pedi a Deus que pusesse no meu coração um peso por pessoas, deforma que eu pudesse ir ao encontro delas e me doar. 
"Bem, louvado seja Deus, o peso está presente, mas o problema é que sempre que aparece uma oportunidade para que eu procure as pessoas, entro em pânico. Fico aflita e encontro dificuldade até mesmo para olhar para elas. 
"O que é isto? Sei que Deus não me criou desta maneira. Existem pessoas necessitadas em toda a parte e aqui estou eu - simplesmente desperdiçando a minha vida." 

 
Eu espero que o seu coração esteja sofrendo, diante do 

desespero desta vida. Estes mesmos temores poderiam ser seus. 
Contudo, a Palavra de Deus ordena que devemos (e 

podemos) nos levantar e vencer os nossos temores. Todos aqueles 
que não vencerem, serão lançados no lago de fogo, juntamente com 
todos os "imprestáveis" agentes de Satanás. 
 

"Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras e a todos os mentirosos, 



a sua parte será no lago que arde com Jogo e enxofre, o que é a segunda morte." (Apocalipse 21:8). 
 

Eu sei que esta não é uma passagem que a maioria de vocês 
sublinhou em suas Bíblias. Contudo, ela é tão verdadeira quanto 
todas as outras promessas sobre prosperidade, saúde e felicidade 
que nos são tão caras. 

Creia-me, se a Palavra de Deus afirma algo, nós só temos 
duas escolhas: podemos levá-la muito à sério, ou cair no engano. 

O que você escolhe? 
Quando você estiver diante do seu Senhor, naquele dia final, 

irá enfrentá-Lo com os muitos "tesouros" de almas perdidas que 
você ganhou e alimentou...ou um monte de desculpas débeis a 
respeito de como você tinha medo de sair? 
 

"...E a qualquer que muito fof dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." (Lucas 12:48 - NKJ). 
 

O que você vai dizer? "Sim, Senhor. Eu obedeci cada 
ordenação Tua. Eu tomei de cada ferramenta que me deste, venci 
os meus medos e fui vitorioso por Ti" 

Ou: "Bem, eu sei que a Tua Palavra dizia 'não temas', mas 
não pensei que se aplicasse à mim. Sabe, eu tinha um peso de 
oração pelos doentes, mas tinha medo de aprender a dirigir, por 
isso nunca saí de minha casa" 

Ou: "Eu era do tipo tímido, por isso nunca testemunhei. Mas 
eu toquei piano na Escola Dominical. Não foi o suficiente?" 

Ou: "Eu tinha medo que, se desse o dízimo, não iria ter o 
bastante para mim mesmo. Tinha medo de confiar em Ti para 
suprir-me" 

Logo, qual era a desculpa para o medo do servo inútil? Medo 
da pobreza! 

Ele disse ao Senhor: "Patrão, eu sabia que o senhor era um 
homem cruel, e fiquei com medo que me roubassem o que eu ia 
ganhar, portanto, escondi o seu dinheiro na terra..." (Mateus 25:25 - 
Bíblia Viva). 



E quanto a você? Você está preso pelo medo de ofertar, 
temendo que o Senhor possa lhe pedir mais, ou que "a fonte venha 
a secar"?Muitos de vocês estão de tal forma presos pelo medo, que 
temem receber a cura de Deus. 

Tantos são iguais à pequenina mulher que se aproximou de 
mim num encontro no oeste da Virgínia, coxeando apoiada em 
duas grandes bengalas. 

Eu disse a esta senhora: "Em nome de Jesus, deixe cair estas 
bengalas." 

Ela respondeu: "Não posso fazer isto." 
"Por que não?" 
"Porque tenho medo de cair." 
Nesta altura, impus as mão sobre ela e expulsei o espírito de 

medo, em nome de Jesus. Então, agarrei aquelas duas bengalas e 
as puxei, enquanto ela mantinha os olhos fechados. 

Então, dei-lhe um pequeno empurrão e disse: 'Agora, vá 
andando." 

Ela só tinha duas alternativas: uma era cair, a outra, andar. 
Ela decidiu que poderia andar e foi totalmente curada, porém 
existem muitos que decidem o contrário. 

Eu lhe digo, a Igreja hoje está sendo governada pelo espírito 
de medo. Por causa disto, centenas de milhares de cristãos 
"nascidos de novo", que pensam estar conformes ao Senhor, estão 
se afundando rapidamente no "servilismo inútil". E isto inclui 
pastores, ministros e evangelistas. Sim, o espírito de medo não 
está apenas governando os bancos - ele também está no púlpito. 
 

2. Ministros estão em tormento 
Infelizmente, vivemos numa época e em uma sociedade em 

que a imagem que fazemos dos nossos ministros locais (ou 
evangelistas, ou mestres), é a de alguém colocado sobre um 
pedestal, a cinco quilômetros de distância da aflição dos medos 
atormentadores de Satanás. 



O ministro, por sua vez, sente um tremendo fardo interno, 
por ter de viver à altura desta imaculada e insensível imagem. 
Tremendas quantidades de energia se esvaem do mais íntimo do 
seu ser, na medida em que ele luta dia após dia para "manter as 
aparências". Publicamente, ele normalmente é bem sucedido. 

Porém, o turbilhão desencadeado dentro de sua alma já é um 
outro assunto. É ali que se processam mais guerras contra o medo 
e a ansiedade do que a maioria de nós poderia jamais enfrentar. 

Um típico exemplo é o de um pastor que recentemente me 
escreveu em desespero. Ele disse: 
 

"Irmão Cerullo, somos uma família de pastores de uma denominação santificada e somos cheios do Espírito, mas temos lutado com o problema da inconstância. Temos sido torturados por Satanás através de temores, dúvidas e medo da rejeição - sentimo-nos incapazes de resistir. 
"Quando Deus nos leva a orar pelos doentes ou operar milagres e estamos ganhando coragem para fazer isto,em muitos casos, enquanto oramos ou nos movemos, o medo nos agarra e ficamos incapacitados de terminar a obra." 

 
Este homem não está sozinho. 
Há um outro excelente pastor de Massachussetts, a quem eu 

amo afetuosamente, porém é um outro exemplo de como o medo 
está roubando dos pregadores (e de suas congregações inteiras) a 
glória e o poder de Deus. 

Um dia este homem me disse que me daria total suporte se 
eu conduzisse um encontro em sua cidade. Assim, fui à sua cidade 
e Deus nos concedeu um grande encontro. 

Contudo, quando olhei à volta em busca deste pastor, não 
pude encontrá-lo. Deus estava sacudindo o lugar com a Sua 
Presença, mas este homem (que tinha uma das maiores igrejas do 
Evangelho Pleno da região) nunca apareceu. 

Depois de três semanas eu recebi um chamado telefônico dele, 
que me disse: "Irmão Cerullo, eu teria ficado tão feliz se pudesse 
ter financiado o seu reavivamento." 



Eu disse-. "Então, por que você não estava lá?" 
Ele respondeu: "Por favor, ore por mim. Eu teria estado lá, se 

pudesse, mas não pude. Estou com medo." 
"Com medo de que?" 
"Medo do meu conselho de diáconos." 
Ele prosseguiu contando-me que, exatamente quando eu fui 

para sua cidade, eles tinham inaugurado um programa de rádio. 
De acordo com ele, "Nós estávamos começando a levar pessoas 
finas para a igreja. Os diáconos estavam com medo de que, se as 
pessoas soubessem que estávamos ligados a um encontro como o 
seu, pudéssemos perde-las. Nós estávamos conduzindo um 
programa tão grande que não podíamos permitir que nada 
acontecesse." 

Eu disse: "Irmão, quantas pessoas você conseguiu levar para 
o seu culto de domingo à noite?" 

Ele murmurou: "Cerca de quarenta ou cinqüenta." 
Onde é que estava o resto da cidade? Eles estavam no nosso 

encontro. Todas aquelas pessoas que os seus diáconos estavam 
preocupados em não afugentar, estavam conosco - algumas até às 
duas horas da manhã, recebendo o Batismo no Espírito Santo. 

Oh, como o temor ao homem tem mantido centenas de 
milhares de pessoas e seus pastores não apenas distantes das 
benção de Deus, mas também longe da obediência à Jesus e do 
mover do poder de Deus! 
Pastores estão receosos por suas congregações; congregações estão 
temerosas por seus pastores; pastores têm medo uns dos outros - 
temendo que a igreja do próximo quarteirão possa atrair mais 
algumas ovelhas dizimistas. 
Eu posso ouvir claramente o angustiado clamor do nosso Senhor 
quando nos alerta e nos implora: 
 

"E digo-vos, amigos Meus: não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que Jazer. Mas Eu vos mostrarei a Quem deveis temer: temei Aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, vos digo, a Esse temei." (Lucas 12:4-6). 
 



Há poucos anos atrás um outro pastor confidenciou: "Eu 
realmente não quero ensinar sobre batalha espiritual. Falar a 
respeito de Satanás pode afugentar as pessoas." 

Mas, louvado seja Deus, este homem obteve vitória sobre o 
medo em sua própria vida, e hoje está levantando um dos mais 
poderosos exércitos de jovens do país para Deus! Sua congregação 
mais que dobrou. 

Neste exato momento, Deus está procurando por milhares de 
pastores, ministros e evangelistas como este homem. 

Antes do retorno de Cristo, Ele vai expurgar do Seu Corpo 
toda a obra morta que nós mantemos encerrada por trás do medo: 
toda o formalismo frio e sem alegria que mantém congregações 
aprisionadas, porque seus pastores têm medo do Espírito de Deus. 

Como o meu coração se angustia por ver tantos de vocês, que 
anseiam por cantar, testificar, e se mover nos dons do Espírito 
Santo, reprimidos por estarem com medo de dizer a coisa errada. 
Vocês retém palavras de vida em "suas mãos", e têm medo de 
liberá-las! 

Existem congregações inteiras terrificadas por levantarem 
suas mãos para o Senhor, ou fazer um pedido de oração durante 
uma pequena reunião. Dar uma profecia ou uma mensagem em 
línguas então, está fora de cogitação! 

Tantas pessoas anseiam ver os dons do Espírito Santo em 
operação (os dons que Deus nos deu para equipar e edificar a Sua 
Igreja) -mas seus pastores têm tanto medo que as pessoas "entrem 
na carne" que jamais se permitem entrar no Espírito. 

Um homem começou a receber o Batismo no Espírito Santo 
durante um dos meus encontros. Ele começou a falar em outras 
línguas; então, de repente, parou. 

Eu lhe perguntei: "Por que você parou depois de ter começado 
a falar?" 

Ele respondeu: "Quando comecei a falar, parecia que era eu 
mesmo falando. Comecei a pensar que era eu e não Deus e fiquei 
com medo." 

Você não tem do que ter medo. Deus, seu Pai, jamais lhe 
dará algo que não seja dEle (Lucas 11:11-13). 



Não tenha medo de "soltar". 
A Palavra de Deus nos manda "Nunca ser vagaroso no zelo e 

no empenho fervoroso; seja ardente e veemente no Espírito, servindo 
ao Senhor." (Romanos 12:11 - Bíblia Amplificada). 

Deus literalmente habita nos louvores do Seu povo (Salmos 
22:3). Você nunca pode ter medo de usar todos os "talentos" que 
Ele próprio colocou dentro de você, capacitando-o a adorar a Ele 
em espírito e em verdade. 

Você não tem que temer a opinião de ninguém mais, quando 
Ele lhe dá uma palavra que poderá curar ou encorajar uma de 
Suas ovelhas sofredoras. Tudo o que você precisa fazer é se 
levantar e dar esta palavra! 

Se você insistir em viver sob o medo de "ser emocional" ou 
"estar na carne", jamais saberá o que é ser usado por Deus no 
Espírito. 

Mas aí você diz: "Espere um minuto, Irmão Cerullo. Eu 
não sou uma destas pessoas que vivem presas pelo medo. Eu 
estou bem." 

A sim? Então deixe-me perguntar-lhe quantas almas você 
ganhou para Cristo nos últimos doze meses? 

E que tal nos últimos seis meses? Três meses? Quantos votos 
não pagos você tem? 

Com que freqüência tem usado os seus "talentos" para 
proclamar a Palavra de Deus aos perdidos? Curar os enfermos? 
Ligar os ferimentos do coração de alguém ou por em liberdade um 
dos cativos de Satanás? 

Que espécie de desculpa você vai apresentar para o Mestre? 
Jesus ordenou: "...recebereis a virtude do Espírito Santo, que 

há de vir sobre vós; e ser-Me-eis testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." (Atos 
1:8- NKJ). 

Contudo, Satanás tem mantido tantos de vocês amarrados 
pelo medo que vocês não podem sequer testemunhar para o 
vizinho ou colega de trabalho no seu emprego. 



O mais forte engano satânico da Igreja hoje é que os 
demônios de Satanás operam apenas fora do Corpo; no que diz 
respeito aos cristãos, estes demônios não têm nenhum poder real. 

Enquanto isso, o espírito demoníaco do medo está mantendo 
a maioria do povo de Deus amarrada em uma prisão estéril, 
levados ao engano de pensar que está tudo bem em apenas se 
sentar e esperar pelo céu - quando na verdade estão se 
encaminhando para as "trevas exteriores". 

Tudo isto se relaciona diretamente com o segundo maior 
engano destrutivo de Satanás. 

 

O SEGUNDO MAIOR ENGANO DESTRUTIVO 
Existem literalmente milhares de espécies diferentes de medo 

que prendem a Igreja hoje. A cada dia enfrentamos o medo de 
gatos, de árvores, carros, aviões; medo de ficar sozinho, de ser 
rejeitado, de estar perto de pessoas; medo de intimidade, de 
relacionamentos, de responsabilidade, de comprometimento; medo 
da pobreza, do sucesso, de perder o que possui, da opinião alheia e 
de doença iminentes. 

Mas um engano que Satanás tem obtido sucesso em enfiar na 
mente de todos os que tem medo, é que a falha em vencer o seu 
pequeno temor não é assim tão importante, por que afeta única e 
exclusivamente à você. 

Deixe que eu lhe diga uma coisa. Nenhum medo que você 
guarde ou fracasse em vencer jamais afeta somente a você! 

Todos nós somos um no Espírito, e o medo que impede você, 
no final terá um efeito devastador em todo o Corpo de Cristo no 
reino espiritual. 

Esta é a razão de Deus sempre ter recusado a permissão para 
que os medrosos permanecessem no Seu exército! Em essência, 
Ele lhes disse: "Voltem para casa. Não os queremos aqui. Não 
precisamos de vocês. Quando vamos à guerra, vocês apenas 
estarão contaminando os demais." (Leia Deuteronômio 20:8 e 
Juizes 7:3). 



No Exército de Deus hoje, não importa que tipo de medo você 
tem. A verdade é que todo o temor emana de um espírito 
demoníaco que ganhou um ponto de apoio na sua mente, e é um 
arqui-inimigo de Deus. 

Se for permitido a este espírito de medo manter o seu ponto 
de apoio, mais cedo ou mais tarde ele se levantará para impedir, 
bloquear e evitar que a vida de Cristo flua através de você, na hora 
em que mais precisar. 

Amigo, você está preparado para fazer alguma coisa a este 
respeito? 

Em muitos sentidos, o Exército de Deus de hoje é semelhante 
aos filhos de Israel, quando saíram do Egito. Depois de terem sido 
libertos, qual foi a primeira coisa que eles enfrentaram? 

O Mar Vermelho. 
Qual foi a sua reação a isto? 
Ficaram paralisados de medo! 
O medo literalmente tomou conta de suas mentes, quando 

eles se voltaram contra Moisés, choramingando: "...Porque inventou 
esta história de nos tirar do Egito?, .para morrer assim no deserto... 
Você acha que lá não existem túmulos para nós?..." (Êxodo 14:11 - 
Bíblia Viva). 

Primeiramente, Moisés tentou desesperadamente encorajá-los, 
dizendo-lhes que ficassem ali. 'Apenas mantenham-se calmos", ele 
disse. "O Senhor guerreará por vocês." 

Mas a esta altura, o próprio Senhor apareceu. com. uma 
ordem direta: "Pare de orar e faça este povo marchar! Adiante, 
marchem!" (Êxodo 14:15). 

Estas são as mesmas ordens que o nosso Comandante nos 
está dando hoje. 

Ele está nos dizendo que é tempo de pararmos de 
choramingar acerca dos nossos medos e continuar avançando em 
direção à nossa guerra ofensiva contra o diabo. 

Portanto, a partir de hoje você e eu iremos no encalço de cada 
poder demoníaco que está amarrando sua vida e arruinando o seu 
testemunho de Cristo! 



Você diz: "Irmão Cerullo, você parece estar irado." 
Eu estou irado - não com você, mas com Satanás por roubar 

desta sua vida as riquezas de Cristo, e a sua recompensa no Seu 
Reino que está por vir. 

Nós vamos colocar um fim nisto agora. Nós vamos 
desmascarar o diabo (e suas táticas) - abertamente e sem medo. 

Eu expus as suas estratégias e estou dando a você as bases 
para vencê-lo em cada aspecto da sua vida. 

Você não vai se esconder. Você não vai ficar na defensiva. 
Você não vai travar o combate da preservação. 

A Palavra de Deus já nos disse porque Ele enviou o Seu Filho 
para nos libertar. Foi para que "...libertados das mãos de nossos 
inimigos, O servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante 
Ele, todos os dias da nossa vida." (Lucas 1:74-75 NKJ). 

Bendito seja Deus, você ouviu o Seu grito de guerra contra 0 medo em seu coração. 
Você agora vai descer da torre elevada do seu conhecimento 

racional e mover-se no campo de batalha. 
Toda a alegria, coragem, confiança, paz, vitalidade e zelo que 

Satanás roubou de você através do medo, lhe serão restaurados no 
poderoso nome de Jesus. 

 

"Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação." (II Timóteo 1:7 - NKJ). 
 

Prepare-se. Você está prestes a começar uma vida vitoriosa! 
 

3. Um cristão pode estar possuído por um 
demônio? 

Antes de explorarmos as chaves para vencer o medo, eu 
gostaria de responder a uma pergunta com a qual, estou certo, 
muitos de vocês gostariam de me desafiar. É a seguinte: "Irmão 



Cerullo, você está me dizendo que um cristão nascido de novo pode 
estar possuído por um demônio? 

A resposta é não - pelo menos não no sentido em que nós 
usualmente nos referimos à "possessão". Deixe-me explicar. 

Primeiramente, não existe nenhuma distinção na Bíblia entre 
opressão, possessão, molestação ou qualquer outra coisa que os 
demônios possam fazer com alguém. 

A palavra usada no Novo Testamento para designar qualquer 
um que estivesse experimentando pressão demoníaca era 
"daimonizomai". A interpretação moderna para esta palavra seria 
"endemoninhado". 

Para obter um entendimento mais amplo sobre o que significa 
estar "endemoninhado" você deveria perguntar: "Que tipo de 
espírito está controlando (ou governando) minha vida, quando a 
minha reação é de grande medo? 

Por exemplo, se você empalidece subitamente, começa a suar 
frio, treme e se põe a gritar quando fica assustado, que tipo de 
espírito você diria estar no controle da sua mente naquele 
momento - o Espírito de Deus, ou o espírito de medo? 

Ou ainda, se você fica violentamente enfermo até mesmo 
quando pensa em subir num avião, que espírito está regendo sua 
mente nesta hora? 

Eu lhe digo que, certamente, não é o Espírito de Deus. 
Então, onde está Deus quando tudo isto acontece? Você 

SABE que aceitou Jesus como o seu Salvador pessoal; sabe que 
recebeu o Seu Santo Espírito. Se é assim, onde é que Ele está 
quando este medo vicioso ataca? 

Amado, o seu Senhor prometeu que Ele jamais iria deixar ou 
abandonar você (Hebreus 13:5). Portanto, Ele está exatamente ali 
todo o tempo, esperando no seu novo homem interior. 

Você diz: " Por que Ele está "esperando", Irmão Cerullo? Por 
que Ele não faz alguma coisa?" 

Acredite, Ele quer fazer, se você tão somente aprender como 
permitir isto. 

Ele está esperando que você clame por Ele naqueles 
momentos de terror oculto; Ele está esperando que você aprenda a 



reconhecer a Sua Presença em seu interior e liberar o Seu Poder, 
para que Ele possa Se levantar dentro de você e derrotar o 
inimigo. 

 

A VIDA DE CRISTO DENTRO DE VOCÊ JAMAIS PODERÁ 
SER "POSSUÍDA" 

Veja, aquela perfeita semente da vida de Cristo que foi 
plantada em seu interior quando você nasceu de novo, jamais 
pode ser possuída, oprimida ou de qualquer forma infiltrada pelo 
inimigo. 

Ela é inexpugnável: não pode ser atacada ou penetrada por 
nenhuma força maligna externa. 

Entretanto, esta preciosa semente da vida de Cristo em seu 
homem interior é como um pequenino embrião envolvido pela 
"concha" externa da sua velha natureza. 

Durante os anos de seu crescimento espiritual, esta concha 
exterior começará a se romper, a se rachar, e finalmente cair, na 
medida em que o "novo homem" dentro de você começar a crescer 
e emergir. 

Este processo é muito semelhante a um filhote de ave saindo 
da casca. Passo a passo, o filhotinho vai se fortalecendo, mais e 
mais, e começa a bicar para abrir o caminho para fora da casca do 
ovo, até que finalmente um dia, ele irrompe no mundo exterior. 

Durante tudo isto, a avezinha está sendo poderosamente 
fortalecida interiormente, por meio de ter que romper sua concha. 
Quando o filhote finalmente rompe a sua casca, está forte o 
suficiente para enfrentar o seu novo mundo. 

Da mesma maneira você também está emergindo como uma 
pessoa totalmente nova em Cristo. A Palavra de Deus lhe assegura: 

 

"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura 
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo." (II Coríntios 5:17-NKJ). 

 



Você diz: "Mas, Irmão Cerullo, este versículo diz que todas as 
minhas coisas antigas (como os meus velhos medos) já passaram. 
Então por que eu ainda os tenho?" 

Uma verdade bíblica que você vai descobrir é que nenhuma 
promessa da Bíblia é simplesmente jogada no seu colo. 

De capa à capa, a Palavra de Deus fala acerca de insistir 
através de (e por) Deus. 

Trata-se de um Livro sobre como aperfeiçoar e triunfar 
através de Cristo. 

Os filhos de Israel descobriram isto da forma mais difícil. 
Desde os dias de Abraão, Deus havia dado a Terra Prometida a eles. 

Contudo, é estranho que eles não pudessem simplesmente 
entrar nela após anos no deserto, desfrutar dela e dizer: "Oh, 
Aleluia! Deus nos deu esta terra e ela é nossa. Vamos 
simplesmente nos instalar aqui." 

Por que eles não puderam fazer isto? Porque a Terra 
Prometida estava cheia de inimigos e, irmão, eles tiveram que 
travar a batalha a fim de se apoderar de cada palmo da promessa. 

O mesmo acontece com a nossa alma. Jesus já pagou o preço 
para a sua redenção. Porém, quando você nasceu de novo, a sua 
mente estava infestada de todo o tipo de medo, padrões de 
pensamentos negativos, atitudes desagradáveis e raciocínio 
mundano que o demônio pode empurrar ali dentro. 

Portanto, assim como Canaã não foi automaticamente 
expurgada dos inimigos ali residentes quando os israelitas 
entraram nela, também todos os seus medos não foram 
automaticamente lavados da sua mente no dia em que você disse: 
"Eu Te amo, Jesus." 

O que aconteceu realmente ao nascer de novo foi que você foi 
purificado de toda a culpa pelos seus pecados e medos. Você 
não foi automaticamente salvo do poder do pecado e do poder 
do medo. 

Esta é a razão para a existência de uma guerra espiritual que 
varre a sua vida neste exato momento - uma guerra na qual você 
não tem que... 

 



"... lutar contra carne e 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." (Efésios 6:12 - NKJ). 
 
Jesus Cristo está voltando para uma Noiva "sem mácula, nem 

ruga" (Efésios 5:27). Quando você chegou a Ele não estava sem 
mácula ou ruga. A "terra" da sua mente e alma estavam numa 
confusão. 

Esta é a razão pela qual você deve lutar e reivindicar o 
território da sua mente, vencendo um adversário que já foi 
derrotado. 

Sim, Satanás foi derrotado por Jesus e, através do poder de 
Cristo em nós, também podemos subjugá-lo. 

Através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu a você toda 
a autoridade, toda a habilidade e todo o poder para se tornar 
perfeito nEle. 

Ele lhe deu tudo o que você precisa para se apropriar da 
vitória de Cristo e tornar-se mais do que vencedor (Romanos 8:37). 
Você foi totalmente equipado com tudo o que é necessário para 
crescer até à maturidade, tornando-se a perfeita Noiva de Seu 
Filho. 

Obviamente, Satanás não quer que você use o que Deus lhe 
deu. Ele quer manter você aprisionado a ele (através do medo), 
impedindo assim que você se transforme na noiva aceitável. A 
única forma de Satanás fazer isto é encontrar um ponto de apoio 
na sua mente não renovada; "rugir" para você através dos 
pensamentos de medo, esperando que você os acolha. 

A pior coisa que você pode fazer quando isto acontece é correr 
de volta para a sua concha ou se entregar a estes temores. 

Entretanto, Deus não pretende deixar que você se renda ou 
seja derrotado. A Sua intenção é que você venha emergir forte e 
triunfante. Deus diz: 

 
"...se ele recuar e encolher-se com medo, a Minha alma não tem prazer nem se alegra nele. Mas o nosso 



caminho não é o daqueles que recuam para a miséria eterna - mas daqueles que crêem, confiam e esperam em Deus por meio de Jesus Cristo, o Messias, e pela fé preservam a alma." (Hebreus 10:38-39 - Bíblia Amplificada). 
 
Eu vou avisar você agora que Satanás vai tentar prende-lo a 

todos os medos que já possa ter sentido no passado, num esforço 
para forçar e sufocar esta nova vida espiritual dentro de você. Seu 
objetivo é fazer com que você nunca alcance a maturidade 
espiritual. 

Não tema! Pense sobre o espírito demoníaco de medo de 
Satanás como sendo um grande e negro macaco que está tentando 
agarrar-se à "jaula" do seu velho e não renovado ser. 

Ali está ele, fazendo barulho, sacudindo a "jaula", uivando 
para você, tentando com todas as forças fazer com que se encolha 
de medo e abafe aquela pequenina luz interior. 

Seu objetivo é possuir a sua velha natureza de forma tão 
completa, que o novo homem dentro de você nunca tenha a menor 
chance. 

Você deve resistir! Este é o motivo porque o crescimento 
espiritual não é fácil. 

O próprio apóstolo Paulo disse: "Meus filhinhos, por quem de 
novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós." 
(Gálatas 4:19). 

Como Paulo descobriu, fazer com que as pessoas sejam 
"salvas" é a parte mais fácil. Fazer com que elas cresçam e atinjam 
a maturidade e a vitória já é um assunto diferente. 

Isto não é automático. 
O apóstolo João enfatiza isto quando nos diz: "Mas a todos 

quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus..." (João 1:12). 

Alguns não o conseguem. 
Cinco (50%) das "dez virgens" que saíram para encontrar o 

noivo (Jesus) foram impedidas de entrar na festa de núpcias 
(Mateus 25:1-13). 



Você pode calcular uma taxa fatal de 50% na Igreja hoje? 
Eu posso. 
Por que? 
Por causa do medo. 
Portanto, você está pronto a fazer alguma coisa a respeito de 

todos os medos traiçoeiros que estão assombrando a sua vida? 
Se você está pronto, então mãos à obra. 
 

O MEDO É UMA FORÇA "CRIATIVA" 
O primeiro passo para se superar um problema é conhecê-lo. 
Em nosso caso, precisamos entender totalmente que o 

espírito de medo é na verdade uma poderosa força do mal, capaz 
de "criar" ou chamar à existência a exata coisa que é temida. 

Jó experimentou isto, quando disse: "Porque o que eu temia 
me veio, e o que receava me aconteceu?" (Jó 3:25). 

Assim sendo, como opera o poder do diabo? 
Desde que Deus criou o universo, os poderes espirituais têm 

domínio sobre os poderes mentais; e os poderes da mente têm tido 
domínio sobre o reino físico. 

Portanto, quaisquer que sejam os espíritos que nós 
escolhamos abrigar em nossas mentes, eles é que irão determinar 
o que há de se manifestar no nossa esfera física. 

Por exemplo, se você decide acolher o espírito de medo em 
sua vida, você terá pensamentos de temor e proferirá palavras de 
medo; e aquilo que você teme acabará por acontecer. 

Se você se decide a acolher o Espírito de Deus de paz, então 
terá pensamentos pacíficos, falará sobre a paz e criará uma 
atmosfera de serenidade à sua volta. 

Não se engane, existem apenas dois tipos de forças 
espirituais no mundo: aquelas que provém de Deus (para o bem) e 
aquelas que são de Satanás (para o mal). 



Você possui o Espírito que está acima de todos os espíritos (o 
Espírito de Deus) habitando no mais profundo do seu ser. Porém, a 
questão crucial que você tem a enfrentar diariamente é: "Que 
espírito - o Espírito de Deus ou o espírito do medo - eu decido 
acolher dentro da minha mente hoje? Que tipos de pensamento eu 
vou aceitar ou rejeitar?" 

Esteja consciente de que, qualquer um dos lados a que você 
entregue a permissão de controlar os seus pensamentos, também 
irá controlar todo o seu ser. 

 

"Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos 
para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do 
pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?" (Romanos 
6:16). 

 

O MEDO É UM FATO, MAS TAMBÉM É UM ATO 
Eu tenho freqüentemente ensinado que "A fé é um fato, mas 

também é um ato." 
O que eu queria dizer era que a fé, como uma força espiritual 

criativa, não se manifesta na esfera física até que você decida com 
a sua mente e com sua vontade trazer a sua manifestação por 
meio de agir sobre ela. 

O medo opera da mesma maneira. Satanás pode rugir para 
você o quanto desejar, mas se você se recusar a permitir que 
pensamentos de medo habitem em sua mente, e não se permitir 
agir sobre eles, não existe nada mais que ele possa fazer. Ele irá 
fugir diante da sua resistência! 

Contudo, se você escolher agir segundo as sugestões 
plantadas pelo espírito do medo (ou usar as palavras dos seus 
lábios para reforçá-las), então terá liberado uma força poderosa 
para iniciar a sua obra. 

E mais, agir e reagir ao medo cedo se transforma num hábito 
perigoso, muito difícil de ser rompido. 

Eis porque no Jardim do Éden Satanás não perdeu tempo em 
perseguir a mente de Eva. Ele sabia que, se ela acolhesse as suas 



sugestões em sua mente, estes seriam os pensamentos que iriam 
alimentar a sua vontade. E uma vez Eva tendo decidido (pela 
vontade) agir sobre elas, então passou a lhe pertencer. 

 
4. A guerra invisível pela posse da sua 

mente 
Na guerra espiritual invisível por nossas mentes, veremos 

como o espírito do medo nos conduz diretamente para a 
incredulidade - e a incredulidade impede que as promessas de 
Deus sejam recebidas na nossa vida. 

Estudando as operações de Satanás podemos perceber que 
todo medo está baseado no seu sucesso em plantar sementes de 
engano em nossas mentes (particularmente imaginações) e fazer 
com que venhamos a agir segundo elas. 

Na Igreja hoje ouvimos falar muito a respeito da fé e viver a 
vida de fé, mas você sabe porque a maioria das pessoas não pode 
exercitar a verdadeira fé? Porque elas não têm suas mentes e 
imaginação sob controle. 

Você sabe o que diz a Bíblia sobre a fé? Ela diz que "...a fé é o 
firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas 
que se não vêem." (Hebreus 11:1). Quando você espera por alguma 
coisa, sabe exatamente o que está esperando porque a retrata em 
sua mente. Aquilo que você visualiza na verdade modela aquilo em 
que se tornará! (Provérbios 23:7). 

Assim, fé é a manifestação (ou a evidência) de qualquer que 
seja o retrato mental que você construiu em sua mente. 

Ainda assim, muitos de vocês estão vivendo em tal estado de 
derrota em suas mentes, que não podem sequer imaginar que 
realmente sejam os vencedores que Deus declara que são! Vocês 
não conseguem imaginar que têm vitória total sobre os medos 
dentro de vocês. Não podem nem mesmo imaginar como agiriam se 
fossem destemidos. 

Vocês não têm o retrato mental sobre vocês mesmos que 
Deus quer que tenham, baseado na Sua Palavra. Ao invés de 
verem a si mesmos como novas criaturas em Cristo (confiando 



totalmente nEle para lhe dar poder para vencer), vocês apenas 
enxergam as coisas negativas que dominam sua velha natureza. 
Vocês estão possuídos pelo passado. 

Com os olhos mentais, vocês vêem uma vida inteira de 
fracassos baseados em medos - medos que continuam aflorando 
em sua imaginação na medida em que se rendem a eles e se 
alimentam deles. 

Eu não creio que exista alguém lendo este livro que nunca 
tenha sido atacada pelo medo em sua imaginação. 

Por exemplo, desde a mais tenra idade somos programados 
pelo diabo a esperar (vermo-nos com) uma saúde precária na 
velhice. Em nossa imaginação simplesmente sabemos que 
terminaremos por ter artrite. A expectativa é que nossas juntas se 
tornem rígidas, nossas mentes confusas e nossa audição 
enfraqueça. 

As pessoas estão constantemente repetindo para mim: "Esta 
enfermidade ocorre em minha família. Meu pai sofreu deste mal 
durante toda a vida, e agora eu o adquiri. Sempre soube que o 
teria." 

De onde eles tiram uma imaginação desta natureza? Não do 
Espírito de Deus! Eles todos têm sido abastecidos pelo medo. 

Eis porque o Espírito de Deus disse especificamente a Paulo 
que devemos nos levantar e expulsar toda a imaginação vã e ilícita 
que nos ataca (II Coríntios 10:5). Nossa imaginação é a primeira 
fortaleza que devemos trazer sob controle se quisermos derrotar 
totalmente o medo. 

Você sabia que a maior parte das pessoas que comete 
adultério o imagina em primeiro lugar? O pecado primeiro começa 
com um pensamento na nossa imaginação. 

O mesmo ocorre com o medo. O medo primeiramente começa 
com um pensamento do inimigo. Se deixarmos de repreende-lo, de 
repente nos veremos sendo governados por ele. 

Para ilustrar esta afirmação, vamos ver um típico exemplo de 
como isto está operando na Igreja. 

Imagine que você se reuniu a uma nova congregação e está 
ávido por começar a participar dos seus estudos bíblicos das noites 



das quartas-feiras. Porém, quando a primeira noite de quarta-feira 
se aproxima, o tempo se apresenta frio e chuvoso. 

O espírito do medo espicaça a sua mente e diz: "É melhor que 
você não saia esta noite. O tempo está horrível e você acabará 
ficando doente." 

Você aceita este pensamento e o estimula com a sua 
imaginação: "Está certo", você diz a si mesmo. "Eu sempre fico 
doente quando saio com um tempo destes. Se eu apanhar um 
resfriado desta vez, sei que terei uma pneumonia. É melhor fazer o 
que é mais seguro e ficar em casa somente esta vez." 

Portanto, você age sobre a semente de medo lançada pelo 
inimigo e fica em casa. Certo, você não apanha um resfriado, mas 
algo perigoso e enganoso aconteceu. 

Você agora está convencido que permaneceu com saúde, não 
porque Deus o tem protegido, e sim porque se manteve em casa, 
longe da chuva! 

Na quarta-feira seguinte, o tempo continua gelado e chuvoso, 
e assim você fica em casa novamente - infrutífero para Deus, 
porque está encerrado no medo de apanhar um resfriado. 

Você começou a formar o hábito de obedecer ao medo em 
lugar de obedecer a Deus! 

Como o apóstolo Pedro nos alerta, "...de quem alguém é 
vencido, do tal faz-se também servo." (II Pedro 2:19), 

Você se tornou escravo do medo. Então, um dia, alguém diz a 
você que seria muito mais agradável a Deus se você agisse em fé e 
fosse àquele estudo bíblico - com chuva ou sem chuva. 

Mas agora você tem medo até mesmo de dirigir na chuva. 
Satanás avançou para o próximo estágio a fim de induzi-lo à 
escravidão, porque agora você não consegue nem mais crer que 
Deus olhará por você. 

Disto podemos ver que todo o medo é o primeiro passo 
para a descrença. 

É revoltante perceber como isto segue o mesmo processo que 
Satanás foi bem sucedido em infundir nas mentes dos filhos de 
Israel - a mesma tática que provocou o fracasso deles em entrar na 
Terra Prometida por Deus. 



Vejamos o que aconteceu. 
No livro de Números, lemos como, depois de anos vagueando 

pelo deserto, os filhos de Israel chegaram finalmente à entrada da 
Terra Prometida. Tudo o que eles tinham que fazer era crer na 
Palavra de Deus, confiar nEle e avançar. 

Entretanto, eles decidiram enviar 12 espiões para o território, 
a fim de checar as coisas primeiro. O que aconteceu? 

Dez dos 12 espiões desobedeceram a Deus, tirando os seus 
olho dEle e de Suas promessas, e, ao contrário, os focalizando 
sobre os inimigos. 

Vendo isto, Satanás imediatamente pôs-se a trabalhar em 
suas mentes. Quando os dez se levantaram para fazer o seu 
relatório ao povo, o espírito do medo já tinha assumido controle 
total sobre a sua imaginação. 

Em lugar de expressar fé em Deus, eles apenas conseguiram 
se rebelar em descrença e lamúrias: 
 

"...A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores; e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes... e éramos aos nosso olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos." (Números 13:32-33 - NKJ). 
 
Disto aprendemos uma importante lição. O objetivo final de 

Satanás não é meramente mantê-lo no cativeiro do medo, e sim 
acalentar você num estado de incredulidade, através do medo. 
E a incredulidade sempre conduz à rebelião contra a Palavra de 
Deus! 

Lembre-se de que, embora Satanás tivesse obtido sucesso ao 
instilar o medo nas mentes dos filhos de Israel, Deus não os baniu 
da Terra Prometida por suas imaginações terem se tornado 
incontroláveis. 

O que realmente martelou os pregos que cerraram os seus 
ataúdes, foi o fato de, após terem sido subjugados pelo medo, 
"...não puderam entrar por causa da sua incredulidade." (Hebreus 
3:19). 



Neste exato momento, eu rogo que você tome consciência de 
que os seus "pequenos medos" são muito mais perigosos em 
termos de alcance do que você poderia pensar. Ao final, cada um 
deles conduzirá à incredulidade e a uma perigosa negação de Deus 
e Sua Palavra, o que é considerado (aos Seus olhos) como rebelião. 

Por favor, rogo que você enfrente esta questão hoje: "Quem 
tem o controle dos meus pensamentos e minha imaginação - 
Satanás ou Deus?" 
 

NÃO OLHE PARA TRÁS! 
Infelizmente, aquilo que aconteceu aos filhos de Israel não foi 

um incidente isolado. Eu vejo as mesmas "táticas de medo" de 
Satanás ganhando raízes nas imaginações de incontáveis cristãos, 
dia após dia. 

Apenas há algumas semanas, uma bela jovem senhora disse: 
"Por favor, ore por minha mãe. Ela teve câncer há vários anos atrás 
e ela simplesmente sabe que ele está voltando." 

"Ela foi ao médico?" 
"Não. Ela está deprimida demais para ir porque tem certeza 

de que isto vai acabar com ela desta vez." 
Que tragédia! Eis aí uma talentosa mulher vivendo em secreto 

terror, trancada em sua casa, presa em tormentos, porque Satanás 
a convenceu de que tudo o que tem a fazer é se preparar para 
morrer. 

Em seguida, ele ataca através da auto condenação, culpa e 
amargura. O raiva de si mesmo e o ressentimento vêm a seguir - 
todos companheiros próximos do medo. 

Veja que o espírito do medo normalmente não opera sozinho. 
Os exércitos de Satanás são altamente organizados, e os espíritos 
malignos cooperam intimamente uns com os outros, a fim de 
manter o controle da mente. 

Assim, um ponto de apoio para o medo começa a fazer parte 
de uma fortaleza - a fortaleza que abriga a culpa, o isolamento, 
falta de perdão, confusão - e mais medo. 



Os tormentos aumentam na medida em que a vítima clama: 
"O que há de errado comigo? Por que Deus não me liberta?" 

Bem, o que está errado? 
Uma amiga acertou no problema com precisão quando disse: 

"Eu não sei porque estou com medo, mas eu sempre tive medo." 
Exatamente. Todos os medos são baseados no passado. 
Todo o medo depende de você olhar para trás para alguma 

coisa que lhe aconteceu no passado - mesmo que tenha sido 
apenas há uma hora atrás. 

Jesus disse: "...se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo 
terá luz." (Mateus 6:22). 

Não existe maneira pela qual qualquer medo possa pairar nos 
recessos mais escuros da sua mente, quando os seus olhos estão 
objetivamente postos no seu Senhor e em Sua Palavra. 

Você tem medo hoje porque mantém os seus olhos grudados 
no lugar errado. Você vem sendo governado pelo que já foi. 

Pense nisto. Aponte os seus próprios medos. Quando você os 
experimentou pela primeira vez? 

Na infância? Depois de um acidente de automóvel? Quando 
os seus pais se divorciaram? A primeira vez que bateram a porta 
no seu rosto? 

Qualquer que tenha sido a ocasião, este incidente (ou 
incidentes) foram um "ponto de entrada" para que Satanás 
pudesse plantar sementes de culpa e medo em sua velha natureza 
- e você ficou entalado ali. 

Você começa a falar consigo mesmo, levando-se a crer que 
todos os sofrimentos e medos do passado ainda são reais. Você os 
mantém vivos através de "falar consigo mesmo". 

Não se engane. As palavras são poderosas - mesmo as 
palavras impronunciadas que você "fala" nas conversas consigo 
mesmo, têm um dramático efeito em todo o seu ser. 

Através da sua "conversa consigo mesmo" você pode levar a si 
mesmo a cooperar com o espírito do medo, permanecendo 
amarrado a ele. 



"Se eu me aproximar de alguém, esta pessoa vai 
simplesmente me usar, portanto é melhor me manter à distância", 
você diz. E assim, você jamais se toma íntimo de alguém - nem 
mesmo de Deus. 

"Eu nunca vou me casar. Não posso suportar todas aquelas 
brigas." 

"Odeio religião. Quando era criança, meus amigos me 
arrastaram a uma igreja. Eu nunca mais irei a uma novamente." 

"Jamais poderei ofertar. Sempre fui pobre." 
O que você está realmente dizendo com tudo isto é: "Eu não 

creio realmente que seja uma nova criação em Cristo Jesus. Eu 
tenho medo de me soltar, tenho medo de me tender inteiramente 
ao Senhor. Eu tenho medo de confiar nEle para remodelar a 
minha vida. Vou simplesmente continuar sendo como eu sou". 

Pare de repetir estas coisas para si mesmo! A Palavra de 
Deus está ordenando a você: 
 

"Esqueça as coisas passadas; não viva no passado. Veja, Eu estou fazendo uma coisa nova! Agora vem surgindo; não a percebes?" (Isaías 43:18-19 - NIV). 
 

DISPA-SE DO VELHO HOMEM 
Quando Deus informou a Jeremias que ele fora chamado 

para ser um profeta, a primeira reação do jovem foi o medo. 
'Ah, Senhor Deus!", ele clamou. "Eu não posso falar; ainda 

sou uma criança." 
Deus imediatamente o admoestou: 
 

"Não digas: Eu sou uma criança; porque, aonde quer que Eu te enviar, irás... Não temas diante deles, por-que Eu sou contigo para te livrar... Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te... não desanimes diante deles.. .Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra...E pelejarão contra ti, mas não 



prevalecerão contra ti; porque Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar." (Jeremias 1:7-8, 17;19). 
 

Observe que a primeira coisa que Deus corrigiu em Jeremias 
foi o seu "falar consigo mesmo", dizendo-lhe: "Não digas!" Então, 
Ele pegou a imagem que Jeremias fazia de si mesmo, 
transformando-a de medrosa para uma a que Jeremias se agarrou 
(baseado no que ele tinha sido no passado) - uma imagem que 
Deus estava forjando para ele no presente. 

Deus tinha grandes coisas reservadas para Jeremias, porém 
este precisou enfrentar os seus medos e se livrar da sua imagem 
do passado primeiramente - a começar de seus pensamentos e da 
forma como falava de si mesmo. 

Neste exato momento a Palavra de Deus promete a você que 
"...tudo o que ligares na terra será ligado nos céus..." (Mateus 16:19 
- NKJ). Isto inclui todos aqueles pensamentos venenosos que 
abastecem o espírito de medo! 

A partir de hoje, comece por amarrar e expulsar aqueles 
pensamentos de inspiração demoníaca de sua mente. Hoje é um 
novo dia. Você é uma nova criação, e Deus está lhe ordenando: 

 

"Despoje-se de sua antiga natureza - dispa-se e des-carte seu velho ego não renovado... E seja constantemente renovado no espírito em sua mente - tendo uma nova atitude espiritual e mental; E vista-se com a nova natureza... criada à imagem de Deus." (Efésios 4:22-24 -Bíblia Amplificada). 
 

Acredite, Deus não ordenaria que você fizesse alguma coisa 
que você não fosse capaz de fazer. 

O Espírito de Deus está lhe dizendo: "Não tema. Corte as 
amarras com o passado. Um novo dia está surgindo para você. 
Agora mesmo insista nas coisas que você Me tem dito - naquilo 
que o seu coração deseja. Seja liberto do seu medo. Ande no Meu 
amor e não submergirá. Verá o Meu poder e a Minha fidelidade 
libertando-o das coisas que o têm mantido cativo do medo. 
Abandone-se numa nova dependência de Mim." 



Você está pronto para deixar o passado no passado. 
De agora em diante você está capacitado a traçar uma linha e 

separar os pensamentos do seu "velho homem" do passado, das 
coisas que o Espírito de Deus está dizendo ao seu novo homem. 

Isto não quer dizer que todos os medos associados com o seu 
passado nunca mais virão sobre você novamente, mas sim que, 
quando eles voltarem, você não vai esperar nem cinco segundos 
antes de lidar vitoriosamente com eles. 

Como? Continue lendo. 
Você está prestes a entrar numa nova dimensão de força 

espiritual - uma nova força, que jamais foi experimentada antes. 
Você está prestes a se tornar um vencedor! 
 

5. O segredo da força espiritual 
A esta altura, sei que você tem o profundo desejo de ser 

liberto de cada um dos seus medos. Mas agora você também já 
sabe que, se quiser algum dia obter a vitória sobre o medo, terá 
que haver um combate! 

Batalhas espirituais exigem energia; uma energia que você 
pensa não ter agora. 

Eu posso ouvir você lastimando: "Irmão Cerullo, onde é que 
eu vou encontrar forças para lutar? O diabo tem me espremido 
tanto, que não me sobrou nenhum grama de energia." 

Eu sei que você está assim. Portanto, agora eu vou lhe 
mostrar a razão pela qual você não tem sido capaz de avançar 
para a vitória em suas batalhas contra o medo. 

A razão é que se levantar e lutar requer energia espiritual. 
As batalhas espirituais não podem ser travadas com forças 

naturais. Por dentro, o seu poço espiritual secou. Portanto, você 
deixou-se levar pelo hábito de bater em retirada ou transigir com a 
derrota. 

Isto é o que chamamos de posição defensiva numa guerra. 
Uma posição defensiva não requer nenhum tipo de energia. 



Uma posição ofensiva sim. 
Porém, você tem estado amarrado demais pelo medo, para 

poder tocar no poder de Deus que está dentro de você e lutar 
ofensivamente. 

Portanto, como você "penetra" nesta Sua abundante energia? 
Existe apenas um segredo para a verdadeira força espiritual. 
 

A PRÓPRIA VERDADE LIBERTARÁ VOCÊ 
Na Bíblia, Deus nos promete que "...Se vós permanecerdes na 

Minha palavra, verdadeiramente sereis Meus discípulos e 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." (João 8:31 -32 -
NKJ). 

Observe que na primeira metade da Sua instrução, Deus 
estabeleceu um pré-requisito para a libertação e este pré-requisito 
é: "Se vós permanecerdes na Minha Palavra." 

Em outras palavras, se você fizer a sua parte, vivendo em 
total obediência à Sua Palavra, então você conhecerá a verdade, e 
dentro da própria verdade está toda a força e poder que você 
precisa para ser totalmente livre. 

Assim, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é a 
seguinte.-"Você está permanecendo diariamente na Sua Palavra?" 

Agora, deixe que eu lhe pergunte: "Se é a própria verdade que 
nos liberta, o que é a verdade?" 

Alguém me disse: 'A verdade é a Palavra de Deus." 
Isto está correto, porém a Palavra de Deus é muito mais do 

que um Livro escrito. 
A Palavra é também a Palavra Viva, que é o próprio Jesus 

Cristo! 
 

"No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." (João 1:1). 
 



A Palavra Viva, Jesus, é Ele próprio a Verdade Viva. Ele 
declarou: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida." (João 14:6). 

 

Portanto, é a combinação do seu conhecimento da Palavra 
escrita, somado ao seu conhecimento da Palavra Viva e da 
Verdade Viva (Jesus Cristo), permanecendo dentro de você, que 
é a fonte de toda a força espiritual! 

Durante anos, muitos de vocês têm fielmente construído um 
bom fundamento espiritual através do seu conhecimento da 
Palavra escrita. 

Vocês sabem tudo a respeito do plano de Deus para a 
salvação, Sua Grande Comissão, as chaves para amarrar e 
desamarrar, as "Quatro Leis Espirituais" e tudo o mais. 

Mas aqueles entre vocês que têm sido paralisados pelo medo, 
não construíram um fundamento igualmente firme baseado no co-
nhecimento pessoal e em experiências pessoais com Ele 
vivendo no seu interior. 

O seu relacionamento com Ele tem sido frágil, e assim sendo, 
suas forças espirituais são igualmente fracas. 

Por não ter mantido contato diariamente com a experiência 
de Cristo vivendo em seu interior, você não foi liberto. 

Você pode saber muito sobre Ele, através de Sua Palavra 
escrita, mas se não conhecê-Lo pessoalmente, sua "casa" 
espiritual acabará ruindo. Ele próprio alerta: "Sem Mim, nada 
podereis Jazer". (João 15:5). 

Os fariseus nos dias de Jesus tiveram que enfrentar esta 
mesma questão quando Jesus lhes disse: 

 

"Vocês procuram, e investigam, e lêem as Escrituras diligentemente, porque supõem e crêem que terão a vida eterna através disto. 
E estas (mesmas Escrituras) testificam de Mim! E ainda assim vocês não querem (antes se recusam) vir a Mim, para que possam ter vida." (João 5:39-40 - Bíblia Amplificada). 

 



Libertação do medo requer força espiritual - o tipo de força 
que somente provém do contato com Cristo em você, sua 
esperança de glória! (Colossenses 1:27). 

No mais famoso capítulo acerca de guerra espiritual que já foi 
escrito, o apóstolo Paulo declara: 

 

"...Fortaleçam-se no Senhor - revistam-se de poder através de sua união com Ele; extraiam a sua força dEle - a força que o Seu (ilimitado) poder proporciona." (Efésios 6:10 - Bíblia Amplificada). 
 

Lembre-se de que cinco entre as dez damas de Mateus 25 não 
tiveram força espiritual o bastante para participar da festa de 
núpcias. 

Sua lâmpadas ficaram secas. Por que? Até que ficassem face 
a face com o Senhor, elas haviam presumido que estavam em boa 
conformidade. Por que elas não tiveram forças para conseguirem ir 
até o fim? 

O Senhor lhes deu a resposta. Ele disse: "Não vos conheço." 
(Mateus 25:12). 

Obviamente, elas conheciam a Sua Palavra escrita - já que 
saíram para encontrá-Lo. 

Contudo, elas não passaram suas vidas buscando 
conhecer a Ele. 

O mais precioso "talento" que Ele nos dá é o nosso tempo, e 
aquelas virgens não o investiram com sabedoria! 

Eu rogo para que você se torne consciente de que somente 
através de uma poderosa união pessoal com Ele, é que se pode vir 
a conhecer a verdadeira fonte da força espiritual. 

Ele está prestes a lhe dar um discernimento do verdadeiro co-
nhecimento dEle mesmo, o que é o fundamento desta união. 

É uma união de força. 
É uma união com o Seu amor. 
 



CONQUISTE O PODER SOBRE O MEDO 
Há alguns anos atrás, Deus me revelou que toda a verdade 

tem um paralelo. 
Com isto, eu quero dizer que o homem vive em dois mundos: 

a esfera natural e a esfera espiritual. Nada acontece num mundo 
que não tenha um efeito "paralelo" no outro. 

No nosso mundo natural, vemos coisas espantosas 
acontecerem diariamente. Avanços da ciência e da tecnologia, 
consideradas ficção científica somente há 50 anos atrás, hoje se 
tornaram lugar comum. 

O que é uma conquista? 
Uma conquista é o súbito surgimento de um conhecimento 

avançado. É este súbito irromper de uma revelação onde, 
acompanhado por uma onda de discernimento, você de repente 
olha para o alto e diz: 'Achei!" 

Porém, se toda verdade tem um paralelo, e estas coisas estão 
acontecendo no reino natural, o que estará acontecendo no reino 
espiritual, e nas vidas dos cristãos nascidos de novo? 

Eu vou lhe dizer. Neste exato momento, Deus está 
derramando o Seu Espírito numa nova obra de graça e total 
restauração, profundamente, em seu homem interior. Ele está 
conduzindo você a uma nova dimensão espiritual de revelação. 

"Revelação do que, Irmão Cerullo?" 
A revelação do Seu Filho em você! 
Lembre-se que a nossa definição de "revelação" tem sido "a 

retirada do véu das trevas". 
Até agora você tem estado em trevas em relação à Sua vida, 

Seu amor e Seu poder dentro de você. 
Mas Deus está perto de lhe permitir um avanço dentro do 

verdadeiro conhecimento dEle vivendo dentro do seu coração. 
Acredite, revelação é poder! 
Você vai aprender tanto a reconhecer como discernir a Sua 

Presença em seu interior. Revestido pelo poder do Seu amor, você 



vai se levantar com um novo espírito de vitória, que afugentará 
todo o medo. 

Você diz-. "Irmão Cerullo, o que você quer dizer com 'uma 
nova obra de restauração e graça'?" 

Deixe-me explicar. 
Ao longo de toda a Bíblia, Deus sempre teve duas maneiras 

de fazer as coisas. A primeira maneira, tem sido operar de fora 
sobre o Seu povo, derramando Suas bênçãos sobre ele; em outras 
palavras, fazendo as coisas por eles. 

A segunda maneira, tem sido operar em e através do Seu 
povo, de dentro para fora. 

Como exemplo, veja o Seu plano para a salvação. 
A salvação em si mesma é um duplo processo. Primeiro, é a 

obra da salvação que Cristo realizou por nós por meio de Sua vida, 
morte e ressurreição. 

Segundo, é a obra que Deus que fazer dentro de nós através 
do Seu Espírito Santo, nos conferindo poder de dentro para fora. 

A primeira parte da salvação é a obra externa de Deus, feita 
por nós. A segunda, é a Sua obra interna, feita dentro de nós. 

Mas durante tempo demasiado, as pessoas na Igreja têm sido 
impedidas, destituídas do poder interior por terem fixado toda a 
sua atenção naquilo que queriam que Deus fizesse por elas - 
ignorando a poderosa obra que Deus anseia por operar nelas. 

Milhares de pessoas têm chegado diante do altar clamando: 
"Oh, Deus, eu não consigo ser liberta. Dê-me a vitória sobre o 
medo." 

Porém Deus está dizendo a elas-. "Eu coloquei o Meu Filho, 
Jesus, dentro de vocês." 

"...Maior é O que está em vós do que o que está no mundo." (I 
João 4:4). Erga-se sobre os seus pés. Clame por Ele. Fixe a sua fé 
nEle. Solte todos aqueles medos e deixe que Ele Se levante contra 
eles. Deixe que Ele os expulse de dentro de você. Quando você o 
fizer, jamais voltará a ser o mesmo. 

Durante anos venho repetindo que já é tempo para que a 
Igreja avance para além do ponto das bênçãos (aquilo que Deus 



quer fazer por você) entrando no reino de poder (aquilo que Ele 
quer dentro de você). É disto que eu venho falando. 

Neste momento, Deus quer que você tenha um avanço pelo 
qual pare de ver Sua graça como simplesmente uma benção 
exterior ou um favor, e chegue à experiência do poder de Cristo 
dentro de você - o único poder capaz de vencer todos os medos. 

Se você tem alguma dúvida a respeito da graça de Deus como 
um verdadeiro poder (ou força espiritual) dentro de você, ouça o 
que o nosso Senhor disse ao apóstolo Paulo acerca do famoso 
"espinho" em sua vida. 

Três vezes Paulo havia pedido ao Senhor que o removesse 
(que fizesse todo o trabalho por ele, de fora). Porém, o Senhor lhe 
disse: "A Minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza." (II Coríntiosl2:9). 

Acredite, o Senhor não estava Se referindo à Sua graça como 
algum tipo de benção passiva. Ele Se referia a ela como uma 
formidável força interior - Sua assistência dentro de nós - a qual, 
quando exercitada por Paulo, o fortaleceria, até que o apóstolo 
(em união com o Senhor) fosse capaz de vencer qualquer 
adversário!. 

Esta é a mesma força que o próprio Deus está colocando 
dentro de você agora, para conceder-lhe todo o impacto de poder 
que você necessita para derrotar o medo completamente. 

 

"Por que o pecado (não mais) terá domínio sobre vocês, uma vez que já não estão debaixo da Lei (como escravos), mas sob a graça." (Romanos 6:14 - Bíblia Amplificada). 
 

Com a nova obra de revelação de Deus e o Seu novo derramar 
de graça em seu coração, você agora terá toda a assistência que 
precisa em seu homem interior, a fim de estar morto para todos os 
medos, e vivo apenas para Cristo. 

Você vai começar a descobrir por si mesmo que "...Vivo, não 
mais eu, mas Cristo vive em mim..." (Gálatas 2:20 - NKJ). 



O Seu tremendo amor por você em breve romperá todas as 
paredes de medo que você tem construído à sua volta. Ele em 
breve irá penetrar e reger todos os seus pensamentos. 

Isto é o que significa ser renovado no espírito da sua mente 
(Efésios 4:23). Todos os espíritos de medo e trevas serão expulsos, 
e o Espírito de Deus estará em seu interior, governando tudo o que 
você fizer. 

Você pergunta: "Quando tudo isto começará a acontecer na 
minha vida?" 

Começará no momento em que você concordar em pôr-se de 
pé e começar a dizer "não" para o espírito de medo! 

Eis porque este é um importante período de crescimento para 
você. É o tempo em que você finalmente começará a... 

 

"Tome alento e revigore-se, endireite suas mão frou-xas, enfraquecidas e abatidas, e fortaleça os seus débeis, paralisados e vacilantes joelhos. E atravesse e faça firmes e retos os caminhos para os seus pés." (Hebreus 12:12-13 - Bíblia Amplificada). 
 

Este é também o tempo em que o nosso Senhor nos chama 
para "...vigiar e olhar (uns pelos outros), para que ninguém retroceda 
e fracasse em reter a graça de Deus." (versículo 15). 

Amado, uma vez que você começou a se por de pé e se 
apoderar da graça de Deus dentro de você, há ainda mais um 
aspecto do seu relacionamento pessoal com Ele que é preciso 
entender, se você quiser manter vitória completa sobre o medo. 

 
6. O amor que lança fora o medo 

Desde o princípio dos tempos Deus planejou poderosamente 
fortalecer você nestas horas finais. 

Antes mesmo que fossem concebidos, Ele sabia que iria 
conceder a vocês uma miraculosa conquista sobre o medo, por 
meio de uma nova dimensão de relacionamento com o Seu Filho. 



Este é um relacionamento que é encontrado e está arraigado 
no poder do amor - um amor tão poderoso que venceu o mundo 
inteiro e cada um dos espíritos imundos que existem nele! 

Deus nos fala: "No amor não existe medo; antes, perfeito amor 
lança/ora o medo. Ora, o medo produz tormento..." (I João 4:18-
NKJ). 

Esta é uma dinâmica passagem da verdade. Porém, antes de 
irmos mais adiante, vamos ver na Bíblia Amplificada a tradução 
deste versículo na sua totalidade. Ela diz: 
 

"Não existe medo no amor - o terror não existe; an-tes, o amor amadurecido (completo, perfeito), coloca o medo portas afora e expulsa todo e qualquer 
traço do terror! Porque o medo carrega consigo a idéia do castigo, e (assim sendo) aquele que está temeroso não atingiu a completa maturidade do amor - ainda não cresceu até a completa perfeição do amor." (I João 4:18 - Bíblia Amplificada). 

 
Pare por um momento agora e releia esta passagem. Permita 

que ela penetre profundamente em seu espírito. Ela nos conduz ao 
âmago da razão do porque alguns de nós falham. 

Nós lemos a frase "o perfeito amor lança fora o medo" tantas 
vezes que nos convencemos de que é sempre o amor de Jesus por 
nós que deve realizar toda a obra. 

Entretanto, existe uma nova maneira de encarar isto. 
Lembre-se de que estamos num relacionamento de aliança 

com o nosso Senhor e uns com os outros. É uma aliança de amor, 
e o amor é uma via de duas mãos de direção. 

Assim sendo, não é apenas o poderoso amor de Cristo por nós 
que lança fora o medo; também o nosso amor por Ele deve fazer 
com que nos levantemos em união com Ele, e literalmente 
chutemos este espírito de medo porta afora! 

Pense sobre isto! 
Quando você ama alguém de verdade e se torna um com esta 

pessoa, ama o que ela ama e odeia o que ela odeia. 



O nosso relacionamento com o Senhor não é diferente. 
Através de Sua Palavra nos é dito: " Vós que amais o Senhor, 
detestai o mal..." (Salmos 97:10). 

Não existe mal pior que o medo. 
Sendo este o caso, todos vocês que verdadeiramente amam o 

Senhor desejarão fervorosamente não tolerar mais todos aqueles 
medos que são tão ofensivos a Ele. Não mais acolherão aqueles 
pensamentos desprezíveis e medrosos que de forma tão brutal 
bloqueiam a sua comunhão com o Senhor. 

A partir de agora, você se erguerá e recusará permitir que 
qualquer medo venha poluir o seu coração e a sua mente. 

Assim que você assumir esta posição, alguma coisa 
dramática começará a acontecer. Você será conduzido a uma 
revelação ainda mais profunda do Seu amor por você! 

O clamor do seu coração sofrerá uma mudança. Ao invés de 
ser uma constante súplica por libertação, será: "Que eu possa 
conhecer a Ele - que eu possa progressivamente me tornar mais 
profunda e intimamente familiarizado com Ele." (Filipenses 3:10 - 
Bíblia Amplificada). 

E você irá conhecê-Lo. Irá conhecê-Lo de maneira profunda, 
cada vez que decidir deixar o seu amor por Ele se erguer e 
(juntamente com Ele) expelir aqueles medos para fora da sua 
mente. 

Ele então Se apressará em preencher aquelas áreas onde o 
medo um dia habitou e você estará um passo mais perto de ser 
totalmente restaurado. 

 
CRESÇA NO AMOR POR ELE 

Agora você pode estar dizendo: "O que eu posso fazer? Eu não 
tenho este tipo de amor pelo Senhor ainda. Eu queria ter...mas 
ainda não cheguei lá." 

Deixe-me ajudá-lo. 
Saiba que Ele está exatamente ai, junto de você, batendo à 

porta do seu coração, anelando por entrar (Apocalipse 3:20). O 



único problema é que você não sabe como experimentar a Sua 
Presença. Você não sabe como "abrir a porta". 

Para ajudá-lo a descobrir qual é o obstáculo, sente-se e peça 
ao Espírito Santo para guiá-lo através das seguintes perguntas: 

 

• Eu realmente anseio e desejo a Sua Presença mais do que 
qualquer outra coisa no mundo, não importa quem eu seja ou 
quais sejam as circunstâncias? 
• Eu separo um tempo todos os dias para me encontrar com Ele - 
para estar um momento com Ele - um tempo no qual eu não esteja 
pedindo algo ou ditando coisas a Ele, mas simplesmente 
permaneça quieto na Sua Presença em louvor e adoração? 
• Eu levanto minha voz para o Senhor, cantando a Ele em meu 
coração, louvando e dando graças continuamente? Ou eu reprimo 
isto por que tenho receio? 
• Quando Ele me pede para fazer algo, qual é a minha resposta e o 
quão rápida ela é? 
• Eu estou totalmente disposto a renunciar aos meus medos (aos 
quais eu tanto me acostumei), a fim de poder habitar mansamente 
em Sua paz? 
• Tenho eu ficado tão preso aos cuidados e "trabalhos" deste 
mundo que venho adiando me dedicar a um relacionamento com 
Ele? 
• Ele significa mais para mim do que a minha reputação, as 
opiniões dos outros, minha família, minhas posses ou minhas 
ambições (mesmo as minhas ambições por Ele)? 
• O quanto obediência a Ele significa para mim? Eu Lhe entreguei 
completamente a minha vontade? Que preço estou disposto a 
pagar? 
• Eu tenho votos não pagos? 

 
Qualquer que seja o preço, por favor, não se aflija. Decida na 

sua mente agora que você está preparado para pagá-lo. 
 



7. Ganhando a guerra X ganhando a 
batalha 

A esta altura você já sabe o quão vitalmente importante é que 
você comece hoje a conquistar e avançar para a vitória. 

Na verdade, assim que terminar de ler este livro, você pode 
correr para fora e ganhar a sua primeira batalha contra o medo. 

'Aleluia!", você vai gritar. "Isto funciona!" 
Mas não se deixe enganar. Ganhar uma batalha não significa 

que você ganhou a guerra. Enquanto você não vencer as suas 
batalhas pessoais contra o medo e quaisquer outros espíritos 
demoníacos, não estará em forma para entrar na verdadeira guerra 
em favor de outras almas. 

As guerras se constituem de muitas batalhas. Depois que a 
sua primeira batalha for ganha, pode esperar que Satanás venha 
reclamar o território perdido, atacando-o em três áreas vitais: sua 
mente, suas emoções e sua vontade. 

Lembre-se que Satanás é o pai das mentiras. Imediatamente 
após a vitória, ele vai tentar dizer que você nunca foi liberto, em 
primeiro lugar. Ele vai tentar enganá-lo apresentando falsos 
sintomas de medo do passado. Ele vai quase que certamente 
experimentar tentar você com a "saída mais fácil" da próxima vez 
que os medos se avizinharem. 

O que você faz? 
O apóstolo Tiago nos instrui: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus; 

mas, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." (Tiago 4:7 - NKJ). 
Agora, a maioria de nós está muito bem na parte que diz 

respeito à submissão, e você pode se submeter o quanto quiser, 
porém, até que você se determine completamente também a 
resistir a Satanás, não existirá luta; e onde não há combate, ele 
automaticamente vence. 

Entretanto, no momento em que você se decide a enfrentar e 
resistir, determina um ponto crítico na guerra. Você não é mais 
joguete que Satanás conduz a seu bel prazer - você é alguém que 
oferece combate. 



Assim que você prova ao diabo que está falando sério, a 
batalha está ganha. 
 

"Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir e permanecer de pé no dia do mal (de perigo), e, tendo feito tudo, (que a crise demanda), permanecer (firmemente em seus postos). Permaneçam pois - defendam o seu território." (Efésios 6:13-14 - Bíblia Amplificada). 
 
Estude todo o capítulo 6 do livro de Efésios por conta própria. 

Ele guarda muitas chaves referentes à guerra espiritual, inclusive 
a "armadura" que você deve vestir para qualquer encontro ofensivo 
com o inimigo. 

(Porque a cada vez que você permanecer diante dele, 
inabalável, expondo o espírito do medo por meio de chamá-lo pelo 
nome, você estará na ofensiva). 

Obviamente, a esta altura você já sabe que este tipo de 
batalha nunca é fácil. 

Jesus batalhou tão duramente no Jardim do Getsêmani que 
literalmente suou sangue. E se não foi fácil para Jesus, não será 
fácil para você. 

O preço por não combater é a perpétua imaturidade e 
estagnação espiritual. O escritor de Hebreus alertou acerca disto, 
quando admoestou os crentes que estavam ficando para trás: 
 

"Vocês ainda não agonizaram combatendo e lutando contra o pecado, nem resistiram e suportaram até ao ponto de derramarem o seu (próprio) sangue." (Hebreus 12:4 - Bíblia Amplificada). 
 
Depois de 37 anos de vitoriosa guerra espiritual, eu posso 

dizer-lhe é neste ponto, quando você literalmente sente (em espírito) 
que o seu próprio sangue está prestes a ser derramado, que o 
poder de Deus passa por todo o seu ser como uma inundação, e o 
inimigo se vai! 

A guerra espiritual é agradável? 



Não. 
A sua guerra contra o medo será agradável? 
Não. 
Você deseja crescer e se tornar útil para Deus? 
Sim! 
Se é assim, Deus o tem equipado com tudo o que você vai 

precisar para fazer isto. 
 

"Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das fortalezas; destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo." (II Coríntios 10: 4-5). 
 
Mais uma vez, lançar fora toda imaginação obstinada e trazer 

cada pensamento medroso à obediência de Cristo, será agonizante 
em princípio - mas você não está só. Tudo isto faz parte da 
qualificação para o Exército de Deus! 

O apóstolo Pedro fez uma descrição minuciosa destas 
batalhas espirituais (e suas conseqüências) quando disse: 
 

"Este inimigo de vocês, o diabo, perambula em volta como um leão rugindo (em violenta fúria), buscando alguém de quem se apoderar e devorar. 
Resistam a ele; sejam firmes na fé (contra a sua investida), enraizados, fundamentados, fortes, inabaláveis e determinados - sabendo que os mesmos (idênticos) sofrimentos estão destinados aos seus irmãos...por todo o mundo. 
E depois que tiverem padecido por um pouco, o Deus de toda a graça - Ele mesmo aperfeiçoará e fará de vocês aquilo que devem ser; os firmará e sedimentará em segurança, e os fortalecerá (e estabelecerá). 
A Ele seja o domínio - poder, autoridade, governo -para todo o sempre. Amém - que assim seja." (I Pedro 5:8-11 - Bíblia Amplificada). 



 
ESTEJAM PREPARADOS PARA DECIDIR EM FRAÇÃO DE 
SEGUNDOS 

Os Estados Unidos possuem um avançado sistema de alerta 
militar que nos avisa caso mísseis tenham sido disparados da 
Rússia. Se assim for, nós temos apenas dez minutos para lançar 
uma contra ofensiva contra o inimigo. 

Bem, eu tenho novidades para você. Quando este espírito 
demoníaco de medo lançar um dos seus "mísseis de medo" contra 
a sua mente, você não dispõe de dez minutos para esperar. Você 
tem uma fração de segundo para decidir contra atacar. 

Esta decisão exige preparativos de antemão. Você deve estar 
preparado para, instantaneamente, decidir pelo Senhor, e não 
contra Ele. 

O que eu quero dizer? 
Eu quero dizer que é possível ter todo o conhecimento do que 

fazer, toda a graça de Deus para fazê-lo, todas as forças do céu de 
prontidão para ajudá-lo a vencer o medo - e ainda assim, naquela 
última fração de segundo quando o inimigo ruge, decidir negar o 
poder de Deus e uma vez mais escorregar para a derrota. 

A escolha é sua. 
O que você pode fazer para estar preparado e decidir-se por 

Cristo num instante? 
Tenha sua espada preparada! 
 

"Deixe que os altos louvores a Deus estejam em sua garganta e a espada de dois gumes, nas suas mãos." (Salmos 149:6 - Bíblia Amplificada). 
 

Tenha Escrituras que banem o medo, e louvores ao seu 
Senhor prontos em seu coração e na sua língua. A sua espada do 
Espírito é a Palavra de Deus, alimentada pelo seu amor a Ele. 

Quando o inimigo assomar no horizonte, use suas armas! 



Fale a eles. Amarre e derrote o inimigo com a Palavra. Deixe 
Cristo assomar de dentro de você. Deixe que Seus inimigos sejam 
espalhados! Você é o vitorioso. 

Decida-se agora a assumir uma nova atitude mental acerca 
das batalhas que estão à frente. Revista-se com o espírito de 
vigorosa determinação e ponha em sua mente que você irá escolher 
avançar todas as vezes. 

O apóstolo Paulo expressou esta mesma valorosa 
determinação quando declarou: 

 
"Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui tam-bém preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." (Filipenses 3:12-14-NKJ). 

 
E então, Paulo prossegue, dizendo: "Pelo que todos que já so-

mos perfeitos sintamos isto mesmo; e, se sentis alguma coisa 
doutra maneira, também Deus vo-lo revelará." (versículo 15). 

Amado, algum dia, cada um de nós, como os servos do livro 
de Mateus, estaremos diante do nosso Mestre, e teremos de dar 
conta de cada um dos talentos que Ele nos tem dado. 

Mas também diante do trono de Deus estarão incontáveis 
almas de nossa geração, clamando ao Pai: "Passou a sega, findou o 
verão, e nós não estamos salvos." (Jeremias 8:20). 

A cada ano, mais de 120 milhões de pessoas se somam à 
população mundial - não alcançados e não salvos. 

Como poderia qualquer um de nós, conhecendo o que e 
Quem nos foi dado, colocar-se de lado e permitir que qualquer 
espírito demoníaco de medo o detenha, enquanto milhões estão 
diante da morte eterna? 



O verão está terminando. A colheita do final dos tempos está 
quase terminada. Incontáveis almas ainda não ouviram o 
evangelho, e nós seremos responsabilizados por cada uma delas. 

Você consegue ouvir o grito de guerra de Deus dentro do seu 
coração? 

Ele está convocando você agora, dizendo: 
 

"Eu não ordenei a você? Seja forte, vigoroso e muito corajoso; não tenha receio, nem esmoreça; porque o Senhor, seu Deus, está com você, onde quer que vá." (Josué 1:9 - Bíblia Amplificada). 
 

Onde quer que você vá, avance e prossiga no poderoso nome 
de Jesus! 

 

Você está livre do medo. 
 

ESTÁ SOBRE MIM UMA UNÇÃO MAIOR DO QUE NUNCA 
PARA ORAR POR SUAS NECESSIDADES 

Nunca antes, em meus mais de 40 anos de ministério na 
linha de frente, eu suportei um fardo mais profundo pelo Corpo de 
Cristo como acontece agora. 

Eu tenho orado, jejuado, intercedido, agonizado e combatido 
em guerra espiritual contra os poderes satânicos... 

e Deus me deu uma visão! 
Uma visão de Jesus Cristo, nosso Grande Sumo Sacerdote, 

orando por todas as suas necessidades. 
 
Deus disse: "Coloque as necessidades do Meu povo no altar 

diante da Minha Presença... Jesus está orando para que todas as 
suas necessidades sejam supridas." 

 



Deus disse: "Coloque todas as necessidades do Meu Povo no 
altar diante da Minha Presença... 

Jesus está orando para que todas as necessidades deles 
sejam supridas! 

Cada necessidade, cada enfermidade, cada problema familiar, 
cada circunstância - Deus quer que eu levante a sua necessidade 
para que Jesus ore por você. 

Não demore - escreva todas as suas necessidades na página 
seguinte e a coloque no correio para mim hoje! 

 



Irmão Cerullo, 
Por favor, coloque estes pedidos no Altar Milagroso de Oração e ore 
por estas necessidades: 
 
 
 
 
 
Em anexo, envio a minha oferta de amor de R$.............................., 
a fim de ajudá-lo a ganhar almas e financiar o seu ministério no 
mundo inteiro. 
Por favor, avise-me como posso me tornar um membro do Vitorioso 
Exército de Deus - para ajudá-lo a alcançar as nações do mundo e 
receber mensalmente mais ensinos ungidos! 
 

Nome............................................................................... 
Endereço:........................................................................ 
Cidade .................................................Estado ............... 
CEP ................................................... 
Telefone (......) ................................... 
 

Envie hoje para: 
 
EVANGELISMO MUNDIAL MORRIS CERULLO 
Caixa Postal 13882 
São Paulo - SP 01216-970 
 
PO Box 85277 
San Diego, CA 92186-5277 USA 
 
Renascer (Uma das Igrejas em Cooperação) 
Rua Apeninos 1088, cep 01533-000, 
Paraíso - São Paulo SR 
(011) 571-1277 



 Dr. Morris Cerullo, 
Presidente 
do Evangelismo Mundial 
Morris Cerullo 
 
Os créditos de Morris Cerullo para o ensino espiritual são formidáveis: 
sete anos sob a tutela de rabinos judeus em um orfanato Ortodoxo 
Judeu... uma divina, sobrenatural chamada de Deus para pregar e 
evangelizar na idade de 15 anos... formado na Universidade Bíblica de 
New England... quase meio século de experiência como pastor, líder, 
mestre, autor e evangelista mundial. Muitas honras têm sido creditadas à 
Morris Cerullo, inclusive a de Doutor Honorário de Divindade e 
Humanidade, por líderes espirituais e acadêmicos por todo o mundo em 
reconhecimento por suas realizações e contribuições à evangelização 
mundial. Dr. Cerullo é respeitado e visto por milhares de pessoas por todo 
o mundo como o profeta apostólico de Deus para os tempos do fim. O 
ministério do Dr. Cerullo inclui: 
 
Cruzadas de Milagres - alcançando as massas com a mensagem do 
Evangelho na América do Norte e nas nações do mundo, tendo 
aproximadamente ou até mais de 100.000 pessoas em apenas um culto. 
 
Escolas de Ministério - treinando pastores, ministros e leigos de todo o 
mundo para alcançarem suas nações para Cristo através de cruzadas 
evangelísticas de massa. 
 
Escolas de Ministérios Via Satélite Global - programas mensais de 
treinamento para ministros de todo o mundo, pela televisão (satélite). 



 
O Exército Vitorioso de Deus apresenta VITÓRIA com Morris 
Cerullo – um ministério diário na televisão para a América do Norte. 
 
Vivendo o Milagre da Vitória - um manual de estudo mensal 
apresentando verdades reveladas da Bíblia para equipar o Exército 
Vitorioso de Deus. 
 
Alcance Mundial ao Judeu - um ministério mundial Judaico Messiânico 
para que Israel e os judeus do mundo inteiro sejam alcançados com a 
mensagem do Messias. 
 
Rede de Televisão A Nova Inspiração - a rede de televisão Cristã via 
satélite (24 horas no ar) que apresenta uma programação Cristã para o 
Continente Norte Americano, com um contínuo esforço para estabelecer 
uma ligação mundial via Televisão - Satélite. 
 

O.Dr. Cerullo é o autor de mais de 50 livros. Poucos ministros têm 
causado tanto impacto no destino das nações do mundo. A vida do Morris 
Cerullo têm sido sacrificialmente dedicada ao treinamento e a edificação 
espiritual de pastores, leigos e evangelistas para que possam alcançar 
suas nações para Cristo com um desempenho sobrenatural do Poder de 
Deus. 

 


