
Texto base: Números 22.10-13; 23.8 e 20-21
 
Reflexão

 Balaque estava em guerra com Israel. Ele procurou um feiticeiro chamado 
Balaão para amaldiçoar Israel e assim ganhar a guerra. 
 Mas Balaão foi impedido por Deus de fazer isso. Onde existe uma bênção 
de Deus, ninguém pode reverter.
 Muitos cristãos têm medo de maldição, praga, mau olhado, inveja ou 
qualquer outro tipo de condenação. Parece que hoje em dia tudo gira em torno 
de maldição. Mas, se maldição é maldizer, então quem disse? Com que autoridade 
falou? Será que alguém tem um poder tão grande que consiga destruir outra pessoa 
com suas palavras? 
 Sempre haverá pessoas que não gostam de nós ou têm inveja. Porém a 
Bíblia diz que “a maldição sem causa não tem efeito” (Provérbios 26.2). Então não 
precisamos ter medo, quer sejamos vítimas de uma ação direta do diabo ou de 
algum emissário dele. 
 Está escrito que não somos nós que fugimos do diabo, mas é ele quem 
foge de nós se nós o resistirmos, sujeitando-nos a Deus (Tiago 4.7).

ARMAS DE PROTEÇÃO – Efésios 6.10-17

 Paulo usou uma linguagem militar dos seus dias para nos ensinar a tratar com 
as possíveis maldições:

1) A verdade (v.14). 
 É a verdade da Bíblia que nos habilita a olhar para qualquer maldição sem 
ter medo. Deus não entrega seus filhos para que o diabo tenha direitos legais sobre 
eles. Deus não age assim!
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2) A couraça da justiça (v.14). 
 A justiça de Cristo está sobre nós. Assim, se errarmos, não seremos 
amaldiçoados por causa disso, mas se arrependidos, confessarmos nossos pecados, 
temos o perdão de Deus. Essa justiça nos é dada pelar graça e não por méritos.

3) O evangelho da paz (v.15). 
 O evangelho promove a paz em nossos corações e nos liberta do medo da 
maldição, porque somos do Senhor e Ele é nosso, e somos amigos de Deus (1João 
4.4 e Romanos 8.31).

4) O escudo da fé (v.16). 
 É a fé que apaga os dardos inflamados do inimigo. E Deus não nos deixará 
no meio do caminho. Ao passar por lutas e necessidades, não aceite que digam que 
você está sofrendo por castigo de Deus. Isso é mentira! Em qualquer circunstância, 
Deus está conosco, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte 
(Salmo 23.4).

5) O capacete da salvação e a espada do Espírito (v.17). 
 Somos salvos, somos de Deus, nossa vida é do Senhor, fomos comprados 
e remidos por um alto preço (1 Coríntios 6.20). E a espada do Espírito é a Palavra 
de Deus. Com essas armas nenhum cristão precisa ter medo de maldição.

CONCLUSÃO
 O que devemos fazer? A única maneira de quebrar qualquer maldição 
é consertar a nossa vida com Deus. E a partir daí começar a andar segundo os 
princípios da sua Palavra. Lembre-se que a obediência quebra a maldição!

Aplicação pessoal:
1. Você ou sua família têm sido atacados? Você identifica sinais de maldição 
em sua vida?
2. Você tem se revestido com a armadura de Deus? Você precisa acertar 
alguma área da sua vida? 



PROGRAMAÇÃO

Clamor Trombetas
Casa de Oração

Clamor Trombetas
6 de Setembro | 20h | Central do Barreiro

Casa de Oração - Adoração e Intercessão
6 de Setembro -  22h a 7 de Setembro - 22h
Central do Barreiro

Semana do Clamor

7 a 10 de Setembro (Domingo/Quarta)
Domingo: 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta:  7h, 15h e 19h30
Central do Barreiro

Festa da Família 
Central do Barreiro

20 de Setembro | 9h30 | Sítio Recanto Central
Levar: 500g de Carne + 2l refrigerante

Grande Final
Campeonato Central

20 de Setembro | Sítio Recanto Central

Domingo

09h  - Escola Bíblica (ABEV)
10h - Culto de Celebração
14h - Programa Rede Super (Canal 21/ 23 NET)
17h - Culto de celebração
19h - Culto de Celebração

Segunda
20h

Mulheres Intercessoras
ABEV

Quarta
19h30

Noite da Unção e da Vitória
Central do Barreiro

Quinta
19h30

Escola Bíblica Mocidade Central
ABEV

Sexta
20h

UPAC - União de Adolescentes Central
Central do Barreiro

Sábado
20h

Mocidade Central
Central do Barreiro

Projeto Saúde Emocional | SEG À SÁB
Atendimento Psicológico |  Apoio as famílias

Agendamento: 31 3384-3915

Doe livros Cristãos*
Casa de Oração Central do Barreiro

*Novos ou usados em bom estado
Informações: 31 3384-3915 (Cau)

VOLUNTÁRIOS
Ministério de Comunicação Central do Barreiro

Vídeo, Luz, Fotografia e Áudio
Informações: 31 3384-3915 (Cau)

Estrutura de funcionamento de um GCEM

Oração e Intercessão
Repreendendo o cansaço, 
fortalezas, quebrando 
resistências, etc

3 min

Bem Vindos Quebra Gelo 4 mim

Testemmunhos 
Relâmpagos

Vitórias da semana, bênçãos, 
no total de um ou dois 
testemunhos

4 min

Adoração
2 louvores com violão ou 
aparelho de som 10 min

Edificação
Com interpelações rápidas, se 
estas ocorrerem 20 min

Ministrando um ao 
outro

Compromisso de orar e jejuar 
por aquele irmão naquela 
semana, caderno de oração

10 min

Evangelismo

Desafios e avisos da semana; 
uma palavra de ânimo e 
incentivo, intercessão pelo 
GCEM, pelo pastor e sua família, 
pelo supervisor e dirigente

6 min

Encerramento 3 min


