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O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS
NA VIDA CRISTÃ E NA VIDA DA IGREJA

 (Sábado – Sessão da noite)

Mensagem Seis 

O conf lito dos dois reinos
e

a obra e responsabilidade da igreja 

Leitura bíblica: Mt 6:10; 12:26, 28-29; Ef 6:10-12; Ap 12:10; 11:15

 I. No universo há dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás – Mt 6:10, 33; 
12:26, 28:

 A. Um reino é a totalidade de determinada vida:
 1. Deus tem Sua vida, da qual o reino de Deus vem à existência – Ef 4:18; Mt 

12:28.
 2. Satanás tem sua vida maligna, da qual o reino de Satanás vem à existência – 

Jo 8:44; Mt 12:26.
 B. As duas árvores em Gênesis 2:9, como sinais de Deus e de Satanás, são duas fon-

tes; o resultado das duas fontes torna-se os dois reinos: o reino de Deus e o reino 
de Satanás – Mt 12:26, 28.

 C. Toda raça humana é um reino, não somente da vida humana, mas, ainda mais, 
da vida satânica – Mt 13:38; Jo 8:44; At 13:10; 1Jo 3:10:

 1. A humanidade tornou-se a totalidade da vida satânica com todas as suas ati-
vidades – 1Jo 5:19.

 2. O reino humano tornou-se o reino satânico, o reino de Satanás. 
 D. Satanás, o deus desta era, é o príncipe deste mundo e o príncipe da autoridade 

do ar – Jo 12:31; 14:30; 16:11; 2Co 4:4; Ef 2:2:
 1. Ele tem sua autoridade e seus anjos, que são seus subordinados como princi-

pados, autoridades e dominadores deste mundo de trevas – At 26:18; Mt 25:41; 
Ef 6:12.

 2. Satanás tem o seu reino, a autoridade das trevas – Cl 1:13.
 E. Há dois reinos na terra: o reino das trevas e o reino de Deus na luz; esses dois rei-

nos agora se enfrentam na terra – At 26:18.

 II. Porque o Senhor Jesus, o Rei celestial, veio para estabelecer o reino de Deus 
entre os homens na terra, os dois reinos estão em conf lito; está ocorrendo 
uma batalha, e há a necessidade de lutarmos essa batalha – Ef 6:12:

 A. A luta espiritual é a luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás – Mt 12:26, 28:
 1. O propósito da luta espiritual é introduzir o reino de Deus – Ap 12:10:
 2. O reino de Deus é o exercício da vontade divina e a derrota do poder de Sata-

nás pelo poder de Deus – Mt 6:10; 12:28.
 B. Há dois grandes princípios no universo: A autoridade de Deus e a rebelião de Sata-

nás; a única controvérsia entre Deus e Satanás refere-se  a autoridade e rebelião – 
At 26:18; Cl 1:13:
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 1. Rebelião é a negação da autoridade de Deus e a rejeição do governo de Deus – 
Is 14:12-14; Ez 28:2-19.

 2. Embora Satanás tenha se rebelado contra a autoridade de Deus e embora o 
homem tenha violado Sua autoridade rebelando-se contra Ele, Deus não per-
mitirá que essa rebelião continue; Ele estabelecerá o Seu reino na terra – Ap 
11:15.

 3. O reino de Deus é o poder para subjugar a rebelião – Mc 4:35-41.
 4. O Senhor Jesus, Deus encarnado, veio para estabelecer o reino de Deus: para 

estabelecer uma esfera na qual Deus pode exercitar o Seu propósito pelo exer-
cício da Sua autoridade – Jo 1:1, 14; 3:3, 5; 18:36.

 C. O Senhor expulsou demônios pelo Espírito de Deus para que o reino de Deus 
possa vir – Mt 12:28:

 1. Ao expulsar demônios, o Senhor estava lutando, destruindo o reino de Sata-
nás e introduzindo o reino de Deus – Mt 12:28; Mc 2:23-28; Lc 9:1.

 2. O Espírito de Deus é o poder do reino de Deus; onde o Espírito de Deus está 
em poder, ali está o reino de Deus, e os demônios não têm terreno – Mt 12:28.

 3. Onde o Espírito de Deus exerce autoridade sobre a oposição e rebelião contra 
Deus, ali está o reino de Deus – Mt 12:28.

 D. Mateus 12 revela que Satanás é o homem forte usurpando o povo criado por Deus 
e que, a fim de tirar as pessoas das mãos usurpadoras do homem forte, é neces-
sário amarrá-lo – Mt 12:29:

 1. Antes do Senhor Jesus expulsar demônios, Ele primeiro amarrava o homem 
forte; esse é o segredo da luta espiritual.

 2. A casa em Mateus 12:29 refere-se ao reino de Satanás e os seus bens referem -
-se ao povo caído, que está sob Satanás, que são seus vasos, seus instrumen-
tos e que são mantidos em sua casa para o seu uso.  

 3. Isso nos mostra que, se quisermos estabelecer o reino de Deus e tirar os seres 
humanos caídos do reino de Satanás, temos de primeiro amarrar o homem 
forte; a maneira de amarrar o homem forte é orar – Mc 9:25-29,

 4. Essa é a luta da batalha espiritual para estabelecer o reino de Deus – 2Co 
10:3-5.

 III. A obra da igreja é introduzir o reino de Deus; a igreja tem a responsabi-
lidade de trazer o reino de Deus para a terra – Mt 6:10; 12:22-29; Ap 11:15; 
12:10:

 A. A igreja veio à existência com o propósito de introduzir o reino – Mt 16:18-19; 
18:17-8; Ap 1:6, 9; 11:15:

 1. A responsabilidade da igreja é perpetuar a vitória de Cristo e introduzir o 
reino de Deus – Ap 12:11; 11:15.

 2. A obra da igreja na terra é trazer o reino de Deus; toda obra da igreja é gover-
nada pelo princípio do reino de Deus.

 3. A igreja é responsável por trazer a vontade do céu para a terra e cumpri-la 
na terra – Mt 6:10; 7:21; 12:50.

 B. A igreja, que vem à existência sob o governo do céu, por causa da sua submissão 
ao governo celestial, trata com o inimigo de Deus – Mt 16:19; Ef 6:10-18:

 1. A fim de o reino dos céus ser estabelecido, há a necessidade de luta espiri-
tual – Mt 12:22-29.
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 2. A responsabilidade da igreja é continuar a batalha que Cristo lutou na terra; 
a igreja deve continuar a obra vitoriosa que Cristo levou a cabo contra Sata-
nás – Hb 2:14; 1Jo 3:8b; Cl 2:15; Sl 149:5-9.

 C. A igreja deve orar para introduzir o reino de Deus – Mt 6:10:
 1. A vinda do reino não é automática; se não houver oração, o reino não pode 

vir.
 2. A oração da igreja é o meio mais eficaz de conter Satanás – Mt 16:19; 18:18.
 3. A igreja deve ser a saída do céu, permitindo que a autoridade do céu seja ex-

pressada na terra – Mt 16:18-19; 18:18.
 4. Oração genuína é uma obra conjunta com Deus para trazer o Seu reino para 

a terra e cumprir a Sua vontade na terra; portanto, oração é uma luta espi-
ritual – Mt 6:10; 2Co 10:4; Ef 6:12.

 D. A igreja precisa proferir orações de guerra a fim de introduzir o reino de Deus e 
expulsar o inimigo de Deus – (faltam as correções do inglês)  

 1. Essa oração indica que estamos nos posicionamos do lado de Deus e nos opo-
mos ao inimigo de Deus – (faltam as correções do inglês)

 2. Orações de luta expulsam o poder das trevas, trazem a autoridade de Deus, 
e permitem que a vontade de Deus seja feita na terra – Mt 6:10

 3. O reino de Deus vir ou não à terra e Deus governar na terra dependem de 
fazermos orações de luta, orações de batalha espiritual – Sl 144:5; Is 64:11.

Porções do ministério:

O REI EXPULSA OS DEMÔNIOS PELO ESPÍRITO DE DEUS
PARA QUE O REINO DE DEUS VENHA

Mateus 12:28 diz: “Se, porém, Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é che-
gado o reino de Deus sobre vós”. O Espírito de Deus é o poder do reino de Deus. Onde o Espí-
rito de Deus está em poder, lá está o reino de Deus, e lá os demônios não têm lugar. Pela 
palavra do Senhor aqui, vemos que a batalha pelo reino não é lutada pelo próprio homem, 
mas por um homem com o Espírito de Deus. No versículo 28, o Senhor disse que Ele expulsa 
os demônios pelo Espírito de Deus e que essa é a chegada do reino de Deus. Onde quer que 
o Espírito de Deus exerça Sua autoridade sobre a situação de oposição, isso é o reino de Deus.

O Senhor é sempre cuidadoso com Suas palavras. No versículo 28, Ele fala do reino de 
Deus, não do reino dos céus. Mesmo naquela época, o reino dos céus não havia chegado. O 
reino de Deus, no entanto, já estava lá.

AMARRAR O HOMEM FORTE, ENTRAR EM SUA CASA
E SAQUEAR-LHE OS BENS

O versículo 29 revela que, antes de o Senhor expulsar os demônios, Ele primeiramente 
lutava contra Satanás. Esse versículo diz: “Ou como pode alguém entrar na casa do homem 
forte e saquear-lhe os bens se primeiro não amarrar o homem forte? E então lhe saqueará 
completamente a casa.” Casa aqui significa o reino de Satanás e o homem forte é Satanás, 
o maligno. A palavra grega traduzida para bens também significa instrumentos, vasos; daí: 
bens, pertences. O povo caído sob a usurpação de Satanás são bens dele, instrumentos para 
o seu uso. Eles são seus pertences guardados na sua casa, seu reino. A palavra sobre amar-
rar o homem forte indica que, quando o Senhor expulsava os demônios, Ele primeiramente 
amarrava Satanás. As pessoas viam apenas a expulsão do demônio. Elas não viam Satanás, 
o homem forte, sendo amarrado. Assim, o Senhor aproveitou a oportunidade que Lhe fora 
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pro porcionada, pela acusação dos fariseus, para revelar o segredo da batalha espiritual. Apa-
ren temente, o Senhor estava apenas expulsando o demônio; na verdade, Ele estava comba-
tendo, amarrando o homem forte. Isso mostra que, se quisermos edificar o reino hoje, devemos 
primeiro amarrar o homem forte.

A maneira de amarrar o homem forte é orar. Quando chegarmos ao capítulo dezessete, 
veremos que os discípulos vieram ao Senhor e perguntaram-Lhe por que Ele podia expulsar 
os demônios e eles não. Em 17:21, o Senhor disse aos discípulos: “Mas essa casta não sai senão 
por meio de oração e jejum”. Se não orar e jejuar, você simplesmente não pode expulsar esse 
tipo de demônio. A palavra do Senhor aos discípulos indica que, antes de expulsar um demô-
nio, Ele certamente jejuava e orava. Para amarrar o homem forte devemos jejuar e orar. O 
Senhor jejuava e orava secretamente. Os discípulos não viam isso. Devemos aprender com 
o Senhor a jejuar e orar em secreto. Creio que quando o Senhor Jesus estava na terra, Ele 
frequentemente jejuava e orava para lutar a batalha e amarrar o homem forte. Todos deve-
mos estar no mesmo espírito hoje. Cada dia nosso espírito deve ser um espírito de jejum e 
oração a fim de que possamos diariamente amarrar o homem forte, que é Satanás, o rei do 
reino das trevas.

Satanás tem um reino de trevas na terra, e toda a terra está sob a sua usurpação. É difí-
cil tirar alguém das mãos de Satanás. Toda pessoa caída é um vaso na mão de Satanás. A casa 
de Satanás é seu reino e em sua casa há muitos vasos, as muitas pessoas caídas. Para tirar 
uma pessoa caída das mãos de Satanás, devemos amarrar o homem forte orando e jejuando. 
Esse é o combate da batalha espiritual para o estabelecimento do reino dos céus.

O capítulo 12 de Mateus ocupa um lugar especial no Novo Testamento porque revela que 
Satanás tem um reino, que Satanás é o homem forte que usurpa todas as pessoas criadas por 
Deus, e que para tirar as pessoas da sua mão usurpadora há a necessidade de amarrá-lo. A 
maneira de amarrar o homem forte é orando e jejuando. A batalha desvendada no capítulo 
doze não é vista nos onze capítulos anteriores. Naqueles capítulos vemos o descanso e a que-
bra dos regulamentos por causa do Cabeça e dos membros do Corpo. Mas não vemos o reino 
das trevas. Há dois reinos na terra: um é o reino das trevas e o outro é o reino dos céus na luz. 
Esses dois reinos estão agora enfrentando um ao outro na terra. Por isso, há a necessidade 
de lutar a batalha. Todos devemos jejuar e orar para amarrar o homem forte. Então seremos 
capazes de saquear sua casa.

Isso é uma verdadeira revelação. Muitos cristãos não leem Mateus doze dessa maneira, 
porque não veem o reino. Para eles, o reino é simplesmente um termo doutrinário ou algo 
suspenso para um tempo futuro. Mas compreendemos que tudo o que o Senhor está fazendo 
conosco hoje é para o estabelecimento do reino dos céus. Somos o povo do reino. Hoje uma 
batalha está sendo travada entre dois reinos. A continuação do ministério do Senhor produ-
ziu a oportunidade para essa revelação adicional. (Life-study of Matthew, pp. 410-413)

 ORAÇÃO E O INIMIGO DE DEUS

A oração está absolutamente relacionada ao inimigo de Deus. A autoridade de Deus é 
atacada no universo por causa da existência do inimigo de Deus. Na Bíblia, o reino de Deus 
é de grande significado. O inimigo de Deus também é um ponto crucial nas Escrituras. A 
autoridade de Deus sofre frustração e limitação no universo porque há um Satanás rebelde 
no universo. 

Há um grande conf lito no universo entre Deus e o Seu inimigo, Satanás. Pode-se dizer 
que a Bíblia é um livro de vida e pode-se também dizer que a Bíblia é um livro de guerra. 
Há uma linha nas Escrituras que é uma linha de guerra. Satanás primeiro se levantou para 
revoltar-se e rebelar-se. Então, Deus veio lidar com ele e começou a guerra universal. Os 
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políticos e especialistas militares do mundo de hoje buscam maneiras de eliminar a guerra 
e promover a paz. Eles não entendem que os acontecimentos na terra estão totalmente liga-
dos à guerra entre Deus e Satanás. Quando virá a paz para a raça humana? Isso terá que 
esperar até o dia em que o inimigo de Deus for amarrado e lançado no abismo sem fundo. 
Então, em todo o universo não haverá mais guerra entre Deus e Satanás e, da mesma 
maneira, as guerras entre a raça humana acabarão. A guerra humana origina-se totalmente 
da guerra universal entre Deus e o diabo. Quando a guerra universal for resolvida não 
haverá mais guerras entre os homens. Portanto, temos de oferecer orações de guerra, por um 
lado, para introduzir o reino de Deus e, por outro, para expulsar o inimigo de Deus. A ora-
ção indica que o homem está posicionado do lado de Deus e se opõe ao inimigo de Deus. 

Há três figuras principais no universo: Deus, Satanás e o homem. Nunca menospreze o 
homem. Deus nunca menosprezou o homem. Deus, Satanás e o homem podem ser conside-
rados as três grandes cabeças no universo. A intenção de Satanás é destruir a autoridade de 
Deus. O desejo de Deus é dar um fim ao Satanás rebelde. No entanto, Deus não deseja lidar 
com Satanás diretamente, e Satanás não tem como destruir a autoridade de Deus pela sua 
própria força. Deus precisa trabalhar por meio do homem para lidar com Satanás e Satanás 
também precisa trabalhar por meio do homem para frustrar a Deus. A solução para os pro-
blemas que existem entre Deus e o diabo estão ligadas ao homem. O homem é a figura crítica 
no universo. Se o homem se posiciona do lado de Deus, Deus predomina. Se o homem se posi-
ciona do lado de Satanás, então, Satanás prevalece.

Há uma linha da verdade na Bíblia que se preocupa com o conf lito entre Deus e Satanás. 
Essa linha necessariamente inclui Deus e Satanás lutando para ganhar o homem. Deus quer 
ter o homem e Satanás também quer ganhar o homem. Deus quer que o homem coopere com 
Ele; Satanás também quer o homem coopere com ele. Deus quer entrar no homem; Satanás 
também quer entrar no homem. Deus quer se mesclar ao homem; Satanás também quer ser 
misturado com o homem. Nesse contexto, o que é oração? Por um lado, oração é o homem 
expressando para Deus que ele se posiciona do lado Dele. Por outro, é o homem falando para 
Satanás que ele se posiciona com Deus para se opor a Satanás. Portanto, o propósito da ora-
ção é introduzir o reino de Deus e expulsar Satanás.  

Nosso conceito comum ao orar por pecadores é orar para que a alma deles seja salva. Mas, 
o fato, é que orações verdadeiras pela alma do homem lidam com Satanás e introduzem o 
reino de Deus. Quando uma pessoa não crê no Senhor Jesus, não é somente uma questão da 
sua alma ir para o inferno. Mais que isso, é uma questão de Satanás governar sobre ele. Ele 
ir ao inferno é uma questão que está ligada à grande questão de Satanás reinar sobre ele. 
Então, eu preciso orar por ele a fim de afastar Satanás dele, libertá-lo do poder das trevas e 
levar o reino de Deus a ele. Orações verdadeiras, por um lado, sempre levarão o reino de Deus 
ao homem e, por outro lado, afastarão o poder de Satanás do homem. Todas as vezes que um 
pecador é salvo, significa uma derrota parcial do poder de Satanás e uma vinda parcial do 
reino de Deus. Essa é a oração de guerra.

Na Bíblia há um princípio muito importante, de que o próprio Deus não trata direta-
mente com Satanás.  Antes, Ele usa o homem. Alguns podem dizer: “Deus não está tratando 
com Satanás por meio do Seu Filho? As Escrituras dizem: ‘Para isto se manifestou o Filho 
de Deus: para destruir as obras do diabo’” (1Jo 3:8). Sim, isso é verdade. Mas o Filho de Deus 
veio para tratar com Satanás na carne humana. Ele veio como um homem se posicionando 
como homem e se revestiu do homem para tratar com Satanás.  Para tratar com o Seu inimigo, 
Deus precisa usar o homem. Se o homem não cooperar com Ele, Ele não pode fazer nada. Da 
mesma maneira, para levar a salvação ao homem, Deus também precisa que o homem ore. 
Sem o homem orar pela alma dos pecadores, Deus nunca pode salvar os homens. A salvação 
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de qualquer pessoa é resultado de alguém ter orado por ela. Deus não tem como salvar os 
homens diretamente. A salvação de Deus é indireta; ela precisa passar pelo homem. Aqui 
vemos quão crucial é a posição do homem. A oração do homem indica se ele está posicionado 
do lado de Deus ou de Satanás. Uma vez que você se ajoelha perante Deus, você indica que 
no conf lito universal você está se posicionando do lado de Deus e você está totalmente oposto 
ao Seu inimigo. Sua oração, positivamente, introduz o reino de Deus e, negativamente, der-
rota o inimigo de Deus.  

Cada oração genuína é uma oração de expulsar os demônios. Suponha que a casa de um 
certo irmão não tenha paz. O marido e a esposa brigam. Se você realmente sabe o que é ora-
ção, você será capaz de fazer orações de luta por eles e expulsar o demônio de desavença da 
casa deles.  Eu realmente creio nisso. O marido e a esposa brigam porque Satanás ganhou 
posição entre eles. Quando você ora por eles, por um lado, você está trazendo o reino de Deus 
e, por outro, expulsando o inimigo de Deus. Então, entre eles haverá a autoridade de Deus, 
mas não haverá o poder de Satanás. Essa é a verdadeira oração.

Isso também é verdade com relação à oração pela igreja. Há desacordos e contendas na 
igreja porque Satanás ganhou espaço. Então, oramos pela igreja, a fim de trazer o reino de 
Deus e expulsar o poder de Satanás. Toda oração genuína tem duplo propósito: do lado posi-
tivo, trazer o reino de Deus e, do lado negativo, expulsar o poder de Satanás. Esse tipo de ora-
ção produz o sucesso de Deus, e a derrota de Satanás. Quanto mais orarmos esse tipo de 
oração, mais severa será a derrota de Satanás, e mais o reino de Deus virá. 

A POSIÇÃO DO INIMIGO DE DEUS

Veremos agora a posição do inimigo de Deus. Falando da luta espiritual, Efésios 6 diz 
que o inimigo de Deus, o poder das trevas, está no ar. Tanto em Efésios quanto em Colossen-
ses há vários lugares que nos dizem que os principados e autoridades estão no ar. Então, a 
posição do inimigo de Deus é no ar. Por outro lado, a Bíblia também mostra que a esfera das 
atividades do inimigo de Deus é na terra. Satanás usurpa o ar como Sua habitação e controla 
a terra como a esfera das suas atividades. Então o Senhor Jesus quer que oremos para que 
o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Por um 
lado, toda a terra hoje está sob o governo de Deus. Mas, por outro, se você observar a situação 
em todos os lugares, você sentirá que ninguém se importa com a vontade de Deus e Sua auto-
ridade, pois toda a terra foi usurpada por Satanás. 

Se você puder visualizar a situação, verá que Deus está no céu, Satanás está no ar e o 
homem está na terra. Toda a terra está sob o controle do ar e o homem está sob o controle 
de Satanás. Daniel 10 revela que, enquanto Daniel orava ardentemente e aplicou o coração 
a compreender, Deus enviou um mensageiro do céu dizendo a ele que sua oração foi ouvida. 
O anjo encontrou o príncipe da Pérsia no ar e não pôde passar. A luta durou três semanas. 
Por fim, Miguel veio para ajudar o anjo que, então, conseguiu passar pelo ar e ir até Daniel 
na terra. Essas passagens na Bíblia nos mostram as coisas espirituais no universo. Satanás 
usurpa o ar e controla a terra. Se adicionarmos o Hades, que está debaixo da terra, então três 
dos quatro lugares no universo estão sob as mãos de Satanás. Somente o céu é deixado para 
Deus. Essa é a posição de Satanás. 

A POSIÇÃO DA ORAÇÃO

A posição da oração é a posição de ascensão. Todos os que não oram a partir da posição 
de ascensão caem no controle de Satanás. Orações genuínas são sempre proferidas na esfera 
celestial. A senhora Penn-Lewis disse uma vez que deve-se primeiro ver claramente a posição 
de ascensão em Efésios 2 a fim de proferir orações de luta em Efésios 6. Uma vez que você 
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cai na terra, você está sob a mão de Satanás e não será capaz de lidar com ele. A oração de 
Daniel era, por um lado, na terra e, por outro, na esfera celestial. A sua condição e natureza 
eram totalmente celestiais; logo, sua oração era capaz de tratar com o inimigo. (...)  

Você deve ser alguém em ascensão a fim de orar pelos outros. Se você for provocado por 
uma questão específica e agir em sua carne, você cairá do céu para a terra e não conseguirá 
orar. Você não poderá orar por essas coisas até que o Senhor mostre Sua misericórdia e você 
tenha a sua posição de ascensão restaurada.  Alguém que é incapaz de orar, certamente está 
na terra. Quando os outros discutem e você se envolve na discussão, você perde sua posição 
de oração. Sob tais circunstâncias, você não tem como lidar com o inimigo de Deus. 

Após ler a oração de Daniel, você deve admitir que ele realmente foi alguém que ascendeu 
aos céus, entrou no Santo dos Santos e tocou o trono. Embora ele vivesse na terra, ele vivia 
na esfera das regiões celestiais. Portanto, a sua oração era poderosa, sendo capaz de resolver 
os problemas do povo de Deus na terra.  

Esse é o princípio da oração não somente quando oramos por coisas grandes, como a von-
tade de Deus e Sua obra, mas até mesmo quando oramos por nós mesmos: nossa saúde, nossa 
família e nossos negócios. Sempre tenha em mente que a posição de Satanás é no ar. Portanto, 
se oramos na terra, estamos sob o controle dele. Mas se oramos no céu, oramos de cima para 
baixo. Em estratégia militar, isso é observar e controlar a situação em baixo ocupando uma 
posição elevada. Isso é exatamente como as orações em Apocalipse 8. No que diz respeito à 
fragrância, as orações ascenderam a Deus, mas no que diz respeito à consumação de Deus, 
as orações foram efetuadas do céu para a terra. Elas foram derramadas do céu porque foram 
articuladas na esfera celestial. Com relação à aceitação de Deus, nossas orações devem ser 
como incenso de aroma agradável ascendendo ao trono, mas com relação a lidar com o inimigo, 
nossas orações devem ser derramadas a partir do trono. Todos os verdadeiros homens de ora-
ção estão sentados com Cristo nas regiões celestiais e oram a partir do trono.  

ORAÇÃO NO TRONO

Uma oração como a que foi mencionada acima é uma oração no trono, uma oração pre-
dominante. Nesse caso, a emoção, o temperamento, a carne, a opinião e o ressentimento do 
homem devem ser totalmente tratados. Sempre que temos um ressentimento e temos raiva, 
caímos do céu para a terra e imediatamente perdemos a nossa posição de ascensão para orar. 
Assim, não temos como orar. 

ORAÇÃO DE LUTA

Todas as orações que são expressadas nas regiões celestiais e a partir do trono de Deus 
são orações de guerra. Aquele que ora dessa maneira é alguém que passou pela cruz, ressur-
giu e ascendeu. Ele está no trono, muito acima da terra, e não é tocado por nada terreno. As 
orações que ele faz a partir dessa esfera são orações que podem derrotar o inimigo no ar e 
trazer a autoridade de Deus para a terra. Assim como a oração de Daniel, essa oração é capaz 
de trazer as coisas do céu para a terra. É capaz de trazer a autoridade celestial através do 
ar para a terra. Essa é a oração de luta.  

Por favor, considere: Existe algum pecador que não quer ser salvo? Existe algum santo 
que não quer amar o Senhor? Todos os pecadores querem ser salvos e todos os santos desejam 
amar o Senhor. Mas porque há alguém no ar que usurpa os homens e os controla na terra, os 
pecadores são impedidos de receber o evangelho e os santos são impedidos de buscar o Senhor. 
Então, não basta simplesmente pregarmos o evangelho e ministrarmos a Palavra. Temos de 
nos levantar e viver na esfera celestial para tocar o trono de Deus como Daniel fez. Temos 
de orar para Deus para que a autoridade celestial de Deus seja trazida para a terra. Se isso 



57

ocorrer, você verá pecador após pecador ser salvo e santo após santo levantar-se para bus-
car e amar o Senhor, pois aqui há orações de luta, expulsando o poder das trevas, trazendo 
a autoridade de Deus e, como resultado, fazendo com que Deus tenha Sua vontade realizada 
na terra. Eles tornam possível que Deus execute Sua salvação e dê graça aos Seus filhos 
segundo o Seu bom prazer.

Então, cada pessoa que ora deve ser alguém na esfera celestial, tocando o trono de Deus, 
e, portanto, capaz de derramar orações a partir do céu. Ao estar acima da terra, do ar e do 
poder das trevas e estar sentado com Cristo no trono de Deus nas regiões celestiais, as ora-
ções que você profere são orações de guerra. Tendo entendido esse ponto, você voltará o foco 
da sua atenção do homem para o diabo. Quando um pecador não recebe a salvação, você deve 
orar: “Ó Deus, a questão não é que ele não quer se arrepender, mas é o diabo que está usur-
pando-o. Eu oro para que expulses o diabo dele”. Quando o marido e a esposa têm uma briga, 
você não culpará o irmão ou a irmã. Os seus olhos verão que o irmão e a irmã estão sob o 
poder das trevas. Logo, o alvo das suas orações não será o irmão ou a irmã, mas o poder das 
trevas que está por trás deles e sobre eles. Essa é a luta mencionada em Efésios 6. Isso não 
é lutar contra sangue e carne, mas contra as forças espirituais nas regiões celestiais. O alvo 
com o qual lidamos em nossas orações não é o homem, mas o diabo. Todos os problemas na 
igreja não são com os irmãos e irmãs, mas com Satanás. Os problemas na família também 
não são com o marido, a esposa, ou os filhos, mas com Satanás. O objeto da oração de luta 
espiritual não são homens de carne e sangue, mas o diabo da esfera espiritual. Se estamos 
na esfera celestial, somos capazes de proferir essas orações de ascensão, ou seja, orações de 
luta. Essas orações de luta são para expulsar Satanás e introduzir o reino de Deus. (The Col-
lected Works of Witness Lee, 1959, vol. 4, pp. 191-197) 
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