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CÉLULA 

Um “campo de batalha” maior do 
que se imagina. 



Alguns dos objetivos a serem 

alcançados: 

• Estimular à inclinação ao “preparo” (aprendizado e vivência) 
responsável ao que cabe à cada um em relação à sua vida espiritual 
e ao mundo espiritual que o cerca e do qual faz parte; 

• Demonstrar a importância de se ter “raízes saudáveis e 
inabaláveis” mesmo diante das tramas/sofismas do inimigo, em 
prol do estabelecimento de relacionamentos transformadores 
para com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo; 

• Levar ao entendimento de que temos um Aliado indispensável 
(Espírito Santo) e um inimigo declarado (Satanás); 

• Desmistificar que Batalha Espiritual só tem relação com o processo 
de libertação de uma pessoa em situação de possessão demoníaca; 

• Conscientizar de que como cristãos devemos ser menos 
“curiosos” à tal tema e mais conscientes do que nos cabe como 
preparo responsável nessa milícia, onde nossas armas não são 
carnais e sim poderosas em Deus ... 





Até aonde você é capaz de ir, de lutar 
com quem e por quem e de fazer em 

prol de preparar-se e preparar 
(discipular/cuidar) de outros para 

essa “batalha”, quando o resultado a 
ser alcançado são vidas para Cristo? 



A Igreja no mundo é militante 



Um cristão, em Cristo e em 

Seu nome, altera as 

circunstâncias; por ser um 

agente de paz e de 

transformação, mesmo em 

meio à crises e ao caos. 



Cristianismo, questão de vida ou morte 



 

Confuso em 

meio ao 

 “fogo cruzado” 



Atentemos 

aos feridos, 

que ainda 

vivos estão. 



Nossa força em COMBATE  

vem do Senhor (Jd 9) 



Mentes 

como 

campo de 

batalha 





Fechando brechas 

 aos opostos 



O pecado incita 

o homem à 

independência 

e à 

autossuficiência 



Refém de nós 

mesmos 



Saquear 

o terreno 

do 
inimigo. 





Mesmo que venhamos a ser 

FERIDOS e CAIAMOS no campo 

de batalha, CLAMEMOS pelo 

Senhor, nos LEVANTEMOS, 

AVANCEMOS em Seu Nome e não 

sejamos “DESERTORES” desse 

exército, onde o nosso general é 

Cristo.  



Que façamos o que nos cabe. 
Que Deus tenha misericórdia 
de nós; e ao firmar nossos 

passos, nos faça avançar ao 
enfrentarmos batalhas; nos 

fazendo vencedores ao final da 
guerra.  

(Leiam: Nm 6:24-26) 


