
DEZ ESSET E ART I M AN H AS QUE SATAN ÁS USA 
CON T RA N ÓS

Pr. Keith Piper
Leitura Bíblica: 2Coríntios 2:1-7
N osso objetivo: Conhecermos e rechaçarmos as principais 
artimanhas que Satanás usa contra nós.
Introdução:  
Para assegurarmos vitória, temos que conhecer os pontos 
fortes, as artimanhas, as estratégias, as armas, os planos que 
Satanás usa contra nós. N ote as 17 Artimanhas M ortais de 
Satanás.
1. DESAPON TAM EN T O
Todos nós temos nos desapontado, às vezes, por não 
obtermos aquilo que desejávamos. M as o crente com 
conhecimento reconhece que TODOS os seus 
desapontamentos são os apontamentos de Deus, e têm que 
ser vistos como tais, para que Satanás não obtenha 
vantagem. Ficar desapontado é esquecer Romanos 8:28 "E 
sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o 
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito."
2. DESEN CORAJAM EN T O
Desencorajamento é a segunda etapa. O desapontamento 
leva ao desencorajamento. 28 Para onde subiremos? N ossos 
irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, 
dizendo: M aior e mais alto é este povo do que nós, as 
cidades são grandes e fortificadas até aos céus; e também 
vimos ali filhos dos gigantes. (Deuteronômio 1:28).
3. DESESPERO 
Desespero é a terceira etapa seguindo-se ao 
desapontamento e  ao desencorajamento. A não ser que seja 
barrado, ele pode destruir a sua vida como crente. 
Desesperar-se é esquecer  2Coríntios 4:8 "Em tudo somos 
atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não 
desanimados." 
Desesperarmo-nos é esquecer que Deus está trabalhando 
em nossas vidas.
4. DÚVIDA
Satanás atacou Eva no Jardim do Éden com dúvida, fazendo 
com que ela duvidasse da palavra de Deus. "Ora, a serpente 
era mais astuta que todas as alimárias do campo que o 
SEN HOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: 'É assim 
que Deus disse? N ão comereis de toda a árvore do jardim?" 
Gênesis 3:1.
Duvidar é esquecer de ORAR e esquecer 1Timóteo 2:8 
"Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, 
levantando mãos santas, sem ira nem contenda."
5 DESCREN ÇA
Descrença é a forma final da dúvida. Gênesis 3:4,5 Descrer 
é esquecer Hebreus 3:12 "Vede, irmãos, que nunca haja em 
qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do 
Deus vivo."
6. DESVIAR A AT EN ÇÃO
Podemos desviar nossa atenção da perfeita vontade de Deus 
para as coisas boas, mas colaterais, quando ficamos 
doentiamente preocupados/absorvidos com nossa família ou 
trabalho. O real inimigo de ?o M ELHOR? não é ?o 
PIOR?, mas é o simplesmente ?o BOM ?!!!  Distrair a 

atenção é esquecer M ateus 14:30 "M as, sentindo o vento 
forte, teve medo; e, começando a ir para o fundo, clamou, 
dizendo: Senhor, salva-me!" 
7. DUPLICIDADE DE M EN T E 
Um homem de ?mente dobre? em grego significa ser de 
?dupla alma ?. Ser de mente dobre é esquecer Tiago 1:8 e 
4:8 "1:8 O homem de coração dobre é inconstante em 
todos os seus caminhos.  5:8 Chegai-vos a Deus, e ele se 
chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo 
ânimo, purificai os corações." Ver também M ateus 6:24; 
Efésios 4:14; 1João 2:15-17.
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados 
em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos 
homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 
(Efésios 4:14)
8. DESON EST IDADE
Podemos ser desonestos de várias maneiras:
a) mentindo ou trapaceando,
b) escondendo certos fatos, ou
c) sendo menos do que deveríamos ser como pastores, pais 
ou trabalhadores. Isto é trapacear com nosso rebanho e 
filhos.
É estimado que mais que $500 milhões são levantados a 
cada ano pelos falsos ?curadores da fé? que não podem de 
modo algum fazer o que alegam. Ser desonesto é esquecer  
2Coríntios 4:2, "Antes, rejeitamos as coisas que por 
vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 
falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à 
consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela 
manifestação da verdade." Desonestidade é o resultado de 
medo ou de ganância.
9. EN GAN O  
8 E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará 
pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua 
vinda; 9 A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, 
com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, 10 E 
com todo o engano da injustiça para os que perecem, 
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 
11 E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que 
creiam a mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que 
não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade. 
(2 Tessalonicenses. 2:8-12)
Ser enganado é esquecer Jeremias 17:9, "Enganoso é o 
coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá?" 
10. N EGLIGÊN CIA   (ou ser mal-ouvido, fazer ouvidos 
de mercador)
N egligência significa dormir em relação às coisas de Deus. 
Os leitores de Hebreus sofriam de negligência. Eles 
precisavam de sãos professores da Bíblia para trazê-los de 
volta aos seus sentidos. Uma vez que eles eram negligentes, 
eles não podiam ser usados por Deus. Ele diz a razão: "12 
Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda 
necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os 
primeiros rudimentos das palavras de Deus; e vos haveis 
feito tais que necessitais de leite, e não de sólido 
mantimento. 13 Porque qualquer que ainda se alimenta de 
leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é 
menino. 14 M as o mantimento sólido é para os perfeitos, os 
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quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados 
para discernir tanto o bem como o mal." (Hebreus 
5:12-14)
Sofrer de negligência é esquecer de Hebreus 5:11 "Do 
qual muito temos que dizer, de difícil interpretação; 
porquanto vos fizestes negligentes para ouvir." 
11. ESTAR M ORT O 
Estar morto significa negligência (fazer ouvidos de 
mercador) que não quer ser barrada. [Ah, irmão,] não seja 
morto como a igreja de Sárdis "E ao anjo da igreja que está 
em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos de 
Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens 
nome de que vives, e estás morto." Apocalipse 3:1.
12. PROCRAST IN AR , DEIX AR PARA DEPOIS
Procrastinação é usada para: (a) deixar a salvação para 
depois; (b) deixar o servir ou Deus para depois.
"Apressei-me, e não me detive, a observar os teus 
mandamentos." Salmos 119:60. 
13. D ISCÓRDIA  
Igrejas que crêem na Bíblia têm se dividido muito mais 
por causa de discórdia, de meras e lamentáveis contendas 
pessoais, do que por doutrina. Algum causador de 
confusão começa sua fofoca mortal em uma igreja local, 
levantando questões e dúvidas nas mentes das pessoas, 
dúvidas que de outro modo nunca teriam sido entretidas. 
Quão efetivamente Satanás usa esta ferramenta, e quão 
doloroso será no julgamento do trono de Cristo, o 
BEM A, para os carnais semeadores de discórdia.  Semear 
discórdia é esquecer Provérbios 6:16-19 "16 Estas seis 
coisas o SEN HOR odeia, e a sétima a sua alma abomina: 
17 Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam 
sangue inocente, 18 O coração que maquina pensamentos 
perversos, pés que se apressam a correr para o mal, 19 A 
testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia 
contendas entre irmãos."
14. CON TAM IN AÇÃO 
Contaminação com as coisas do mundo. Deus insiste que 
exige vasos limpos. Um crente que se contamina a si 
mesmo com as coisas deste mundo não pode nunca ser 
plenamente usado por Deus, não importa a sua educação, 
habilidade, energia ou experiência. Tornar-se 
contaminado é esquecer 1Coríntios 3:16, 17, "16 N ão 
sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de 
Deus habita em vós? 17 Se alguém destruir o templo de 
Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que 
sois vós, é santo."
15. D ESCON T EN TAM EN T O
Uma das mentiras favoritas de Satanás é dizer às pessoas 
que as coisas serão melhores se eles forem para outro local: 
Por exemplo, se elas:
a) mudarem seus cônjuges;
b) mudarem de igreja.
Algumas pessoas estão sempre reclamando. Deus diz: 

Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com 
o que tendes; porque ele disse: N ão te deixarei, nem te 
desampararei. (Hebreus 13:5)
Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, 
estejamos com isso contentes. (1 Timóteo 6:8)
16. D I FAM AR  
Quão freqüentemente os crentes são culpados de criticar 
ou depreciar outros crentes. Se temos algo contra um 
crente, digamo-lo a ele DIRETAM EN TE, face a face. 
Difamar alguém é esquecer Salmos 101:5, "Aquele que 
murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei; 
aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não 
suportarei."
17. DESOBEDI ÊN CIA  
H á dois homens famosos na Bíblia chamados Saulo.
a) Ambos eram da tribo de Benjamim (1Samuel 9:2; 
Filipenses 3:5).
b) Um era alto e impressionante; o outro baixo e não 
causava boa impressão.
c) O Saul do Velho Testamento começou como amigo de 
Deus e terminou como inimigo de Deus. O Saulo do 
N ovo Testamento começou como inimigo de Deus mas 
terminou como amigo de Deus.
d) O Saul do Velho Testamento foi consultar a feiticeira 
de Endor na sua hora de morte. O Saulo do N ovo 
Testamento voltou-se para a Palavra de Deus na sua hora 
de morte.
O que é que fez a diferença entre estes dois homens?
O Saul do Velho Testamento era desobediente, o Saulo do 
N ovo Testamento era obediente.
"22 Porém Samuel disse: Tem porventura o SEN HOR 
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se 
obedeça à palavra do SEN HOR? Eis que o obedecer é 
melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a 
gordura de carneiros. 23 Porque a rebelião é como o 
pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade e 
idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do SEN HOR, 
ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei." 
(1Samuel 15: 22, 23)
Desobedecer é esquecer Romanos 6:14-18, "14 Porque o 
pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais 
debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15 Pois que? 
Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas 
debaixo da graça? De modo nenhum. 16 N ão 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? 17 
M as graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, 
obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes 
entregues. 18 E, libertados do pecado, fostes feitos servos 
da justiça."
Conclusão: Sede sóbrios, sede vigilantes. N ão sede 
destruídos pelas artimanhas de Satanás.
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01 Edson M artins Pereira
02 José Alves Braga
04 Bruno Da Silva M elo
04 M aria Cocino M orais
05 M irian Lopes Oliveira
06 Andre Burity Theles
09 Regina M athias Silva
10 Gerson Teixeira Júnior
10 N aide Da Silva Valle
12 Florinda Campanha
12 Juliana dos Anjos
13 Aryane Soares Tomazin
14 Carlos Gomes Paschoal
14 Hélio Oliveira Andrade
14 M aria Fátima Da Paz
19 Júlia Pinheiro
19 M arcia dos Santos
20 M arisa Fortunato
21 Rozana Perucci  Santos
21 Steve Ferreira Oliveira
22 Daniel de Oliveira
22 Eliana Barbosa
25 Brian Belo M athias
25 Fátima Guimarães
25 Lúcia  Lameirinha
25 M aria Cristina Rocha
27 Isabelli De Jesus
28 Aurivanda Vieira Silva

BODAS

02 Walkiria & Pablo 
03 Ana Paula & Fernando
06 Patrícia & Pedro
10 Sara & Davi
12 M argareth & N atanael
19 Eliana & Leandro
20 Lucineide & Alex
26 Cleonice & José
29 Adriana  & João

ANIVERSARIANTES DO MÊS

EBD ADULTOS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne 
aos dom ingos às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual: 
Revista EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure o Pr. 
M aur icio.

EBD Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens 
acontece aos domingos a partir das 9:30h 
na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na mesma 
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna, 
adequada à faixa etária e incentivam o 
debate.

FRASE DO MÊS

"Em  qualquer questão em  que 
tenham os dúvidas, tem os o direito de 
pedir ao Espír ito Santo que nos guie e 

esperarm os Sua genti l or ientação."
Cur t is H utson

Art igo
ESPADAS DAS ESCR IT URAS PARA BATALH AS PESSOAIS
AM ARGURAD O : 27 M as a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos 
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam; 28  Bendizei os que vos maldizem, 
e orai pelos que vos caluniam. (Lucas 6:27-28 ACF)
AN SIOSO : 33  M as, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34  N ão vos inquieteis, pois, pelo 
dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o 
seu mal. (M ateus 6:33-34 ACF)
COM  PEN A DE SÍ  PRÓPR IO : 21  Porque para isto sois chamados; pois 
também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as 
suas pisadas. 22  O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou 
engano. 23  O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia 
não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente; (1 Petro 
2:21-23 ACF)
CON FUSO : 4  Faze-me saber os teus caminhos, SEN HOR; ensina-me as 
tuas veredas. 5  Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da 
minha salvação; por ti estou esperando todo o dia. (Salmos 25:4-5 ACF)
CON VICT O DE CULPA : Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. (1 Joãn 
1:9 ACF) [a confissão sincera, com arrependimento, vai lhe levar a repudiar 
o pecado e tentar restaurar aqueles contra quem pecou]..
DESCON T EN T E: 11  N ão digo isto como por necessidade, porque já 
aprendi a contentar-me com o que tenho. 12  Sei estar abatido, e sei 
também ter abundáncia; em toda a maneira, e em todas as coisas estou 
instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundáncia, como 
a padecer necessidade. 13  Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 
(Filipenses 4:11-13 ACF)
DESEN CORAJAD O : N ão temas, porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento 
com a destra da minha justiça. (Isaías 41:10 ACF)
DUVIDAN D O : E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: 
Eu creio, Senhor! ajuda a minha incredulidade. (M arcos 9:24 ACF)
EGOCÊN T R ICO : N ada façais por contenda ou por vanglória, mas por 
humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. (Filipenses 
2:3 ACF)
ESGOTAD O : 28  Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 
e eu vos aliviarei. 29  Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas 
almas. 30  Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. (M ateus 
11:28-30 ACF).
ESPÍ R IT O CR ÍT ICO : Antes sede uns para com os outros benignos, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos 
perdoou em Cristo. (Efésios 4:32 ACF)
FALAN D O [OU OUVIN D O] M AL D OS OUT ROS: Sigamos, pois, 
as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 
(Romanos 14:19 ACF)
I M PACI EN T E: 14  M as eu confiei em ti, SEN HOR; e disse: Tu és o meu 
Deus. 15  Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos meus 
inimigos e dos que me perseguem. (Salmos 31:14-15 ACF)
IN D OLEN T E OU N EGLIGEN T E: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de 
todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, (Colossenses 3:23 
ACF)
IN QUI ET O, SEM  PAZ : Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei 
exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra. (Salmos 46:10 ACF)

IN VEJOSO, CIUM EN T O : O amor é sofredor, é benigno; o amor não é 
invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. (1 Coríntios 
13:4 ACF)
I RAD O : 26  Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. 
27  N ão deis lugar ao diabo. (Efésios 4:26-27 ACF)
M AT ER IALISTA : 19 N ão ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; 20  M as 
ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e 
onde os ladrões não minam nem roubam. (M ateus 6:19-20 ACF)
M EN T IN D O : Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o 
seu próximo; porque somos membros uns dos outros. (Efésios 4:25 ACF)
ORGULH OSO : E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si 
mesmo se humilhar será exaltado. (M ateus 23:12 ACF)
PREOCUPAD O : O SEN HOR é o meu pastor, nada me faltará. (Salmos 
23:1 ACF)
RACION ALISAN D O  [para desobedecer a Bíblia]: Confia no SEN HOR 
de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. 
(Provérbios 3:5 ACF)
RECLAM AN D O : 14 Fazei todas as coisas sem murmurações nem 
contendas; 15  Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus 
inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual 
resplandeceis como astros no mundo; (Filipenses 2:14-15 ACF)
RESSEN T ID O : [O amor] não se porta com indecência, não busca os seus 
interesses, não se irrita, não suspeita mal; (1 Coríntios 13:5 ACF)
REVOLTAD O : Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia 
não se faça a minha vontade, mas a tua. (Lucas 22:42 ACF)
JULGAN D O-SE BOM : Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais 
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé 
do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 
(Gálatas 2:20 ACF)
SEN T I M EN T OS DE CULPA  (depois de você já ter confessado): 
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, 
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. (Romanos 8:1 
ACF)
SEN T I M EN T OS DE IN ADEQUAÇÃO : Ouça Deus lhe dizer: ?E 
disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que 
em mim habite o poder de Cristo.? (2 Coríntios 12:9 ACF)
SEN T I M EN T O DE SOLIDÃO : 2  Quando passares pelas águas estarei 
contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo 
fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 3  Porque eu sou o 
SEN HOR teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu 
resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. 4  Visto que foste precioso aos meus 
olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os 
povos pela tua vida. (Isaías 43:2-4 ACF)
T EM EROSO : N ão to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ánimo; não 
temas, nem te espantes; porque o SEN HOR teu Deus é contigo, por onde 
quer que andares. (Josué 1:9 ACF)
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