


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 81 - Batalha Espiritual  

1. Um acontecimento em Éfeso 

A. Atos 19:13-22 (Nova Versão Internacional)  
13 Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos  
tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados,  
dizendo: “Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam!”  
14 Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Ceva,  
um dos chefes dos sacerdotes dos judeus.  
15 Um dia, o espírito maligno lhes respondeu:  
“Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é; mas vocês, quem são?”  
16 Então o endemoninhado saltou sobre eles e os dominou,  
espancando-os com tamanha violência  
que eles fugiram da casa nus e feridos. 
17 Quando isso se tornou conhecido  
de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso,  
todos eles foram tomados de temor;  
e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.  
18 Muitos dos que creram vinham, e confessavam,  
e declaravam abertamente suas más obras.  
19 Grande número dos que tinham praticado ocultismo  
reuniram seus livros e os queimaram publicamente.  
Calculado o valor total, este chegou a cinquenta mil dracmas.  
20 Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. 
21 Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém,  
passando pela Macedônia e pela Acaia.  
Ele dizia: “Depois de haver estado ali,  
é necessário também que eu vá visitar Roma”.  
22 Então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto,  
e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. 

B. O uso correto do Nome de Jesus 

a. Atos 19:15 (Nova Versão Internacional)  
“Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é;  
mas vocês, quem são?” 

b. A autoridade está no Nome de Jesus, mas quem o utiliza precisa estar 
investido dessa autoridade. 

c. O que Paulo tinha, que aqueles homens não tinham?  

1. Paulo era nascido de novo e, por isso tinha autoridade em Cristo. 
Mas, mais do que isso: ele tinha Revelação do que este Nome 
significa, e da sua posição em Cristo. 
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2. 1 Coríntios 2:12-16 (Tradução de Almeida Atualizada)  
12 Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo,  
e sim o Espírito que vem de Deus,  
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 
13 Disto também falamos, não em palavras ensinadas  
pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,  
conferindo coisas espirituais com espirituais.  
14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe são loucura; e não pode entendê-las,  
porque elas se discernem espiritualmente.  
15 Porém o homem espiritual julga (discerne) todas as coisas,  
mas ele mesmo não é julgado (discernido) por ninguém.  
16 Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? 
Nós, porém, temos a mente de Cristo. 

3. Quem tem revelação, e sabe a grandeza desse Nome, também 
presta a Ele a sua devida reverência, seja no falar ou no uso do 
Nome. 

4. Lucas 1:49 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Porque o Poderoso me fez grandes coisas.  
Santo é o seu nome. 

5. Vida Santa condizente como quem representa o uso do Nome. O 
Nome tem poder, mas cabe ao discípulo de Jesus andar de modo 
digno a honrar esse nome e essa autoridade. 

6. Efésios 4:1 (Nova Versão Internacional)  
Como prisioneiro no Senhor,  
rogo-lhes que vivam de maneira digna  
da vocação que receberam. 

d. O Nome de Jesus não é um amuleto 
1. Não é para dar um reforço ao que falamos.  
2. Seja o seu falar “sim, sim e não, não” (Mateus 5:37)  
3. Não use o Nome do Senhor em vão (Êxodo 20:7; Deuteronômio 

5:11). 

e. Usando a autoridade dada por Deus 
1. Mateus 8:16 (Nova Versão Internacional)  

Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados,  
e ele expulsou os espíritos com uma palavra  
e curou todos os doentes.  

2. Atos 3:6,16 (Nova Versão Internacional)  
6 Disse Pedro: “Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto 
lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande”. 
16 Pela fé no nome de Jesus, o Nome curou este homem que 
vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta 
saúde perfeita, como todos podem ver. 

3. Atos 4:30 (Nova Versão Internacional)  
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por 
meio do nome do teu santo servo Jesus. 
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2. O Tumulto 

A. Atos 19:23-20:1 (Nova Versão Internacional)  
23 Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do Caminho.  
24 Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de 
Ártemis e que dava muito lucro aos artífices,  
25 reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: “Senhores, vocês 
sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade  
26 e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e 
desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província 
da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses.  
27 Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas 
também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria 
deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de 
sua majestade divina”. 
28 Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: “Grande é a 
Ártemis dos efésios!”  
29 Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para 
o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e 
Aristarco.  
30 Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram.  
31 Alguns amigos de Paulo dentre as autoridades da província chegaram a 
mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. 
32 A assembleia estava em confusão: uns gritavam uma coisa, outros gritavam 
outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali.  
33 Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os 
judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção 
de fazer sua defesa diante do povo.  
34 Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz 
durante cerca de duas horas: “Grande é a Ártemis dos efésios!” 
35 O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: “Efésios, quem não sabe 
que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem 
que caiu do céu?  
36 Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada 
precipitadamente.  
37 Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos 
nem blasfemado contra a nossa deusa.  
38 Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra 
alguém, os tribunais estão abertos, e há procônsules. Eles que apresentem suas 
queixas ali.  
39 Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em 
assembleia, conforme a lei.  
40 Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a 
ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos 
capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal”.  
41 E, tendo dito isso, encerrou a assembleia.  
20:1 Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de 
encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. 
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B. Batalha Espiritual 

a. Não podemos negar que exista um conflito espiritual quando estamos 
pregando o Evangelho. 

b. Efésios 6:12 (Nova Versão Internacional)  
Pois a nossa luta não é contra seres humanos,  
mas contra os poderes e autoridades (Principados e Potestades),  
contra os dominadores deste mundo de trevas,  
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 

c. Este texto estabelece claramente, em primeiro lugar, que há uma luta.  
A igreja não é um “clube” onde aguardamos tranquilamente o “céu” (uma 
espécie de “sala VIP de aeroporto”), mas um povo em alerta, sabendo que 
estamos em meio a uma guerra. 

d. Em segundo lugar, as Escrituras esclarecem qual é o adversário da igreja 
nessa luta: não se trata do ser humano. Nossa luta é contra forças que 
operam no mundo espiritual (o mundo invisível aos nossos olhos). 

e. Quem conhece a autoridade do Nome, não precisa gritar. 
1. Atos 3:6 “E disse Pedro” 
2. Atos 16:18 “Paulo voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus 

Cristo eu ordeno que saia dela!”  
3. A autoridade está na revelação que se tem do Nome, e não na 

performance ou no show que se faz ao citar o Nome de Jesus. 
4. Atos 19:15 “Paulo, eu sei quem é…”  

C. Não é preciso “chutar a santa” nem falar mal da religião dos outros. 

a. Atos 19:37 (Nova Versão Internacional) 
Vocês trouxeram estes homens aqui,  
embora eles não tenham roubado templos  
nem blasfemado contra a nossa deusa. 
  

b. Não é preciso ficar fazendo “atos proféticos”, tipo: ficar dando volta em 
torno de templos pagãos, demarcar território, fincar estacas de madeira 
em “lugares estratégicos”, fazer ajuntamentos nas “principais cidades”. 

c. O que Paulo fez foi que ele pregou a Palavra de Deus!  

d. Atos 19:20 (Nova Versão Internacional) 
Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. 

e. Atos 4:29 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que 
anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, 

f. Atos 6:4 (Tradução de Almeida Atualizada)  
E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.  
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g. Atos 6:7 (Tradução de Almeida Atualizada) 
Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos 
discípulos; também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 

h. Atos 12:24 (Tradução de Almeida Atualizada) 
Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.  

i. Atos 19:20 (Tradução de Almeida Atualizada) 20 Assim, a palavra do 
Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 
 

D. Infantilidade 

a. A Igreja ainda precisa crescer. A falta de ensino profundo das escrituras 
fez de nós um povo infantil e supersticioso.  

1. 1 Coríntios 3:1-3 (Nova Versão Internacional)  
1 Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais,  
mas como a carnais, como a crianças em Cristo.  
2 Dei a vocês leite, e não alimento sólido,  
pois vocês não estavam em condições de recebê-lo.  
De fato, vocês ainda não estão em condições,  
3 porque ainda são carnais. 

2. Colossenses 2:18-19 (Tradução de Almeida Atualizada)  
18 Ninguém se faça árbitro contra vós outros,  
pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, 
enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal,  
19 e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo,  
suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos,  
cresce o crescimento que procede de Deus. 

b. Quanto aos demônios, o seu poder foi reduzido a nada (Colossenses ), e 
não precisamos ficar com medo de tocar em objetos de cultos, ídolos ou 
em comer comida sacrificada a ídolos.  

1. 1 Coríntios 8:4-8 (Nova Versão Internacional)  
4 Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos,  
sabemos que o ídolo não significa nada no mundo  
e que só existe um Deus.  
5 Pois, mesmo que haja os chamados deuses,  
quer no céu, quer na terra  
(como de fato há muitos “deuses” e muitos “senhores”),  
6 para nós, porém, há um único Deus, o Pai,  
de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos;  
e um só Senhor, Jesus Cristo,  
por meio de quem vieram todas as coisas  
e por meio de quem vivemos. 
7 Contudo, nem todos têm esse conhecimento.  
Alguns, ainda habituados com os ídolos,  
comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra;  
como a consciência deles é fraca, fica contaminada.  
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8 A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus;  
não seremos piores se não comermos,  
nem melhores se comermos. 

2. Colossenses 2:18-23 (Nova Versão Internacional)  
18 Não permitam que ninguém que tenha prazer  
numa falsa humildade e na adoração de anjos  
os impeça de alcançar o prêmio.  
Tal pessoa conta detalhadamente suas visões,  
e sua mente carnal a torna orgulhosa.  
19 Trata-se de alguém que não está unido à Cabeça,  
a partir da qual todo o corpo,  
sustentado e unido por seus ligamentos e juntas,  
efetua o crescimento dado por Deus. 
20 Já que vocês morreram com Cristo  
para os princípios elementares deste mundo,  
por que, como se ainda pertencessem a ele,  
vocês se submetem a regras:  
21 “Não manuseie!”, “Não prove!”, “Não toque!”?  
22 Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso,  
pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos.  
23 Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria,  
com sua pretensa religiosidade,  
falsa humildade e severidade com o corpo,  
mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. 

c. 2 Pedro 3:18 (Nova Versão Internacional)  
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento  
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  
A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém. 
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