
Tenha uma Postura Proativa
Tem momentos em que você é bombardeado 

com influências negativas ou atitudes 
erradas, e quer fazer de tudo para proteger 

seu espírito dessas influências.

Aprender a proteger o seu espírito das influências 
negativas, enchendo seu coração e mente com a Palavra 

de Deus, é uma forma de proteger o seu espírito.

Mas não é suficiente só se 
proteger na Palavra de Deus. 

Você também precisa aprender 
a usar o que aprendeu na Palavra 

de Deus, passar ao ataque e 
combater as influências negativas 

que está enfrentando.

Rápido! Corra para 

um lugar seguro!

Foi por pouco! Vou esperar aqui até o problema passar.
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Ei! Já passou tempo suficiente 
se protegendo, soldado.

Ahá! Vou te pegar!



Você tem armas espirituais -- os super 
poderes que Deus nos dá, a Sua Palavra, 
oração, verdade, fé e mais – que podem 

protegê-lo e ajudá-lo a combater as 
influências negativas. 

Mas não se contente só em 
se proteger. Vá ao ataque 

com os poderes espirituais 
que você possui. 

Você está lutando com 
poderes diferentes 

daqueles que o mundo usa. 

Você tem o poder de Deus. 
Este poder pode destruir 
as fortalezas do inimigo1 

e repelir as influências 
negativas. 
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AHHHH!

Hmmm....



Quanto mais usar 
as armas espirituais 

que Deus lhe deu para 
ir ao ataque contra 

influências negativas, 
mais forte ficará seu 
espírito. Isso requer 

tempo e esforço. 

A Bíblia diz para sermos fortes no Senhor e na força do Seu poder. 
Para vestirmos toda a armadura de Deus para podermos resistir às 

maquinações do Diabo.2 

Seja proativo. Faça tudo para ir na ofensiva e não ficar sempre na 
defensiva se protegendo de ataques negativos. Ataque primeiro!

“Vistam toda a armadura de Deus, 
para que possam resistir no dia do 
mal. Então, depois da batalha vocês 

continuarão de pé e firmes.”3

 A Meta

Mas eles nem 
começaram a atacar!
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É por isso que é 

chamado de emboscada.

Referências:
1 Ver 2 Coríntios 10:4.
2 Ver Efésios 6:10–11.
3 Efésios 6:13 CEV
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