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Estudo  
Quarta-feira às 20h

Palavra

Palavra, meu alimento todos os dias 

APRESENTAÇÃO DE BEBÊS
2º DOMINGO DO MÊS

ESPANHOL
CULTO 

ESPANHOL
CULTO 

a partir das 19h
Dia 16 de Abril 

Local: Auditório (1ª andar) - Cristo Centro Pirituba

Terça-feira às 20h
ORAÇÃO

30/04 às 19:30

B A T I S M O
 Ú l t imo Domingo do Mês

Dia 24 de Abril
culto da manhã

Dia 17/04
Domingo às 10h e às 18h

CULTO DE 
MISSÕES
CULTO DE 
MISSÕES



“Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e 

escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; nada lhes 

fará dano”. Lc 10:19

A questão da autoridade tem a ver com a guerra espiritual 

do cristão com seus três inimigos: O diabo, o mundo e a 

carne. A guerra espiritual é uma guerra de autoridade, a 

autoridade do reino de Deus contra o poder do reino das 

trevas.

O texto que mencionamos é sem dúvida alguma o mais 

importante sobre a autoridade que nós recebemos de 

Cristo para combater os nossos inimigos. Este texto é uma 

promessa e não apenas uma informação, uma promessa 

da qual devemos tomar posse.

Muitos na igreja hoje subestimam o poder do inimigo, 

ignorá-lo não é uma boa estratégia, embora pareça que é o 

que alguns cristãos estão fazendo. “... o mundo inteiro jaz 

no maligno...”, disse o Apóstolo João em sua carta. Ignorar 

a presença e o domínio de Satanás no mundo ameniza o 

perigo e expõe nossas vidas a sérias contaminações.

Esse texto está dizendo que o sistema mundano sem Deus, 

está sob o poder do maligno, está submisso ao maligno. 

Está guerra não é nova, ela é muito antiga, ela vem do 

Éden.

Vamos estudar sobre tudo isso esse mês, vamos falar 

sobre os nossos inimigos, vamos falar sobre nossas armas 

espirituais e como exercer o poder de uma vida no espírito. 

Que áreas das nossas vidas necessitamos resgatar do 

domínio do inimigo usando a autoridade que temos em 

Cristo, nosso Senhor.

Que Deus abençoe o teu mês.

Apóstolo Rubens de Mattos 
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