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A Grande Batalha Espiritual Apenas
A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs
contra as forças das trevas. A expressão “batalha espiritual” não aparece na Bíblia, mas isso não
significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente a batalha
espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Mas é verdade que o conceito de batalha
espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de
batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da Igreja.
Por isso é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual e
qual a sua implicação na vida cristã. Neste estudo bíblico entenderemos o que a Bíblia de fato diz sobre
a batalha espiritual. Livro-Texto do Comentário Bíblico Mensal de Setembro de 2019.
O LIVRO SAGRADO DE DEUS, é uma Obra de Inspiração Divina; que está sendo TRANSCRITA desde o ano de
2010.E este ano (2018) , a Obra foi finclinada. É. Uma Obra que vai impactar -lo! Esteja preparado para
saber o que o Senhor nosso DEUS tem para dizer sobre a vida nesta terra.É um contato íntimo com
DEUS.Esta Obra Sagrada, edificará a suavida ESPIRITUAL.Pois creia, apenas e verdadeiramente, só Jesus
Cristo é o nosso SALVADOR.
O crescimento fenomenal da igreja africana traz consigo inúmeros desafios. É preciso intensificar o
ministério de ensino na igreja, o que, por sua vez, cria a necessidade de instrumentos adequados para
atender a pastores, seminaristas, teólogos, pregadores leigos e professores de educação cristã a fim de
exercerem suas funções de modo eficaz. A singularidade e a relevância desta obra se devem ao fato de
seus autores, teólogos africanos comprometidos com o Senhor e com a vida da igreja, terem escrito com
base em sua ampla experiência prática de ensino da Bíblia na comunidade cristã. Em sua interpretação das
Escrituras, os autores conseguiram, ainda, reunir a espiritualidade cristã e uma compreensão aprofundada
da cultura e religião africana. Não obstante, o Comentário bíblico africano também será útil para
cristãos fora do continente africano que desejam enriquecer seu entendimento da Bíblia a partir do
enfoque de culturas e experiências diversas. Com isso, também obterão uma compreensão mais profunda de
sua própria cultura, pois os estudiosos africanos que colaboraram neste comentário também possuem
vivências pessoais e eclesiásticas ricas e variadas fora da África.
“Conosco, o SENHOR, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras” Certamente você já ouviu
este tema muitas vezes, e também já leu muita coisa a respeito de Batalha espiritual. Batalha é um
assunto encontrado em toda a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamentos. Desde o Egito, quando Israel
nascia como nação, e durante todo o processo de saída, ou o êxodo de Israel, a Bíblia profusamente
apresenta informações da batalha espiritual. Por sua vez, não era a nação de Israel que batalhava, e sim
o Senhor, pois Israel nunca teve poderio bélico para decidir a batalha, e quando tinha “condições”, o
Senhor os advertia para não confiarem em armas, em carros e cavalos (o referencial bélico da época), e
sim confiar no Senhor Deus. Israel tinha responsabilidade nas vitórias, sua participação era manter a
“comunhão” com Deus. Israel nasceu como nação em meio a ameaças e batalhas, e até os dias de hoje se
mantém como triunfo do Altíssimo.
Dynamis - Escola De Obreiros
The Art of War for Spiritual Battle
O Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal
Spiritual Warfare
Comentário Bíblico Africano
A GUERRA DO DIA A DIA
Dividido em duas partes complementares intituladas "Cultura, Mito e Contemporaneidade" e "Cultura, Religião e Ambiente Midiático", o livro Mito, Religião e
Ambiente Midiático entende, como proposta, que a mídia não se coloca apenas como um espaço de expressão do mito e da religião. Pelo contrário, os contornos
sociais, culturais e econômicos que permeiam os meios de comunicação também recolocam as experiências míticas e religiosas sob uma nova ordem. De início,
esse é o problema do qual partiu a organização desta obra.
This new book by best-selling author Cindy Trimm, The Art of War for Spiritual Battle will become the “go-to” manual for preparing Christians to have victory
in today’s spiritual battles with the enemy through strategic spiritual warfare and powerful intercessory prayer.
O livro Dynamis- Escatologia – Doutrina das Últimas Coisas, é o sétimo livro de uma série de 7 livros, usados no curso básico de teologia, para formação de
obreiros para a igreja cristã local. Neste sétimo volume abordamos a Doutrina das Últimas Coisas, baseado no livro do Apocalipse, esclarecendo de forma
profunda, mas acessível, a revelação que João recebeu no seu exílio na Ilha de Patmos. A literatura apocalíptica teve sempre por fim animar a estimular o povo
judeu, em tempos de desgraça nacional, com a certeza dum futuro glorioso pela vitória do Libertador de Israel que havia tanto tempo se esperava. O livro da
seguinte forma: 1 - As sete epístolas às sete igrejas (1 a 3); 2 - Os sete selos (4,1 a 8,1); 3 - As sete trombetas ressoantes (8,2 a 2); 4. As sete figuras místicas: a
mulher vestida do sol, o dragão vermelho, o varão criança, a primeira besta que saiu do mar, a segunda besta que se levantou da terra, o Cordeiro no monte
Sião, o Filho do Homem sobre a nuvem; 5 - O derramamento das sete taças (15,16); 6- A aniquilação dos inimigos da Igreja (17-20); 7 - As glórias da Cidade
Santa, a Nova Jerusalém (21 a 22.5); Epilogo (22.6 a 21). Nesta leitura você irá entender as mensagens que cada símbolo exposto no livro da revelação, quer
nos dizer e a forma de conviver com estes.
3 mulheres, 3 luas, 3 fases, monstros, máquina da vida, formigas gigantes, Deus, inferno, lago de fogo, é o cenário fasntástico de estória de fantasia criada por
mim, onde um pedreiro de tanto beber, cai no mundo de fantasia onde tem de reunir 3 guerreiras para batalhar contra o terrivel Hellbender, um demonio
revoltado contra as forças do bem. Uma estória de amor e intrigante, será tudo um sonho ou uma alucinação? seria real? só lendo pra saber...
O Que Você Precisa Saber Para Superar a Adversidade
A arte da guerra para a batalha espiritual
O Livro Sagrado De Deus
#Teopoética
Lute

Diante de nossos olhos, raramente entenderemos a realidade paralela que nos cerca de outros mundos, que de
fato existem. Devemos entender, que o mundo que vivemos, é visível e natural, mas temos vastas provas da
existência de outros mundos, e mesmo sendo invisíveis e inacessíveis, eles são reais. Não escrevo para dispor da
curiosidade, e nem para alimentá-la, tão pouco para ser popular. Escrevo, para trazer luz, em meio as trevas do
entendimento. Poucos conhecem a realidade paralela dos reinos espirituais, e de conforme afirmo; isso não é
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bom. O único que sai ganhando com nossa ignorância, é nosso adversário. Se ele vive na escuridão, e não quer se
mostrar, ou se mostra por meios escusos ou disfarçado, é porque para ele, digo para ele, essa é a melhor de
todas as estratégias. Porém posso lhe afirmar, para nós não é nada bom, vivermos à deriva dessa maliciosa arma,
que é a de vivermos nas trevas do não saber. Por isso afirmo, que esse é o maior motivo que eu vos escreva.
Ainda que o assunto não é para todos, e digo todos, pois requer idade necessária, e maturidade necessária, para
o entendimento de tal escrito. Afirmo, que uma hora ou outra, todos deverão entender a realidade do caminho
deste conhecimento. Posso afirmar, que existe um reino, esquisito, poderoso, oblíquo, cheio de injustiça, medo,
traições, imoralidades, inimizades, personagens espirituais, e seres humanos dentro deste reino. … um grande
perigo entrar por um caminho que reduz a importância ou a influência deste reino. Entenda, neste reino, Satanás,
é um rei, ele é mau, ele não é bom, não é um ser injustiçado pelo seu criador. Ele governa esse mundo sombrio
com tirania, e diferente de alguns movimentos, que hoje ensinam claramente que Lucifer é apenas o outro lado
do bem, mas ainda assim é bom, ele é um anjo caído, não um Deus caído. Não existe uma guerra entre Deus e o
diabo, existe uma guerra entre a Igreja e o diabo. O que existe entre Deus e Satanás, é uma espécie de guerra
intelectual. E em todas as eras, em todos os tempos, sempre existiu essa batalha intelectual entre Satã e Deus. E
posso lhe afirmar, que essa batalha intelectual, existe ainda hoje.
Os Deuses brincam conosco há muito tempo e foi decidido por eles que um grupo seleto de pessoas conhecidas
como kamis e portadoras de espíritos animais lutariam em uma grande batalha para realizar um grande desejo,
no qual eles poderiam decidir o destino do mundo. Quem vencesse poderia conduzir o mundo a um estado de paz
ou condená-lo a danação eterna. Um jovem Takero nasceu com o espírito forte e então apos encontrar dois Kamis
em luta, descobriu sobre essa profecia, ele também descobriu ser um Kami e a partir de agora devera confrontar
os últimos Kamis mais fortes para decidir o destino do mundo, de acordo com seu desejo, como decidir o destino
do mundo, como poderia ou como qualquer um poderia fazer isso? são estas indagações que surgem em sua
mente.
Eu não saberia explicar as razões da minha fé. Não consigo expressar os porquês da minha devoção. Minha
espiritualidade não serve para convencer uma pessoa indiferente. Eu falharia em gerar ape
Os passos para um novo EU tem como objetivo levar o leitor a um despertar para uma nova visão, servindo como
um gatilho para a mudança na mente e no coração, evento conhecido como metanoia. Em um nível mais
profundo, a metanoia consiste em uma expansão da consciência. É onde está a fonte da verdade, da confiança,
da imaginação, da arte, da beleza, da fé, da bondade, da esperança, do amor, da compaixão e da maioria das
coisas que dão significado à vida. Por isso, quando temos a metanoia, encontramos também o sentido da vida.
Quando expandimos a consciência, enxergamos abundância onde existe escassez. Isso faz com que se veja o
divino onde antes tudo se limitava ao humano. Faz também com que se descubram milagres onde antes só se
vivia de fatos, acontecimentos. Essa mudança da horizontal para a vertical, que é a metanoia, consiste em um
novo início, uma direção inédita, uma “vida nova”, um “renascimento pelo espírito”, o descobrimento de um novo
mundo até então coberto e ignorado. Não é a “continuação” de algo preexistente, mas um “novo início”, um fato
virgem, absolutamente original.
A Guerra Do Dia A Dia
Batalha espiritual
Os passos para um Novo Eu
A realidade do Reino Espiritual
UNIVERSIDADE ESPÍRITA - O CENTRO ESPÍRITA - J. HERCULANO PIRES
Batalha de dois mundos (Batalla de dos mundos)
Nesse segundo volume da série Batalha Espiritual, Rodovalho cria um enredo baseado em fatos bíblicos e
testemunhos de fé para desvendar o funcionamento do universo espiritual e como os anjos trabalham em
nosso favor.
O livro do Apocalipse atribuído a João, o Apóstolo, o último livro da Bíblia, é um dos mais lidos e
pesquisados ao longo da história, entretanto, sua linguagem altamente simbólica e suas descrições
consideradas catastróficas, tem dificultado a alguns leitores a compreensão de sua mensagem essencial.
Neste livro "Segredos do Apocalipse", Cláudio Fajardo usando a técnica do Estudo Miudinho do Evangelho,
aprendido no Grupo Espírita Emmanuel de Belo Horizonte, mais especificamente com o saudoso Honório
Abreu, torna acessível a todos os leitores a importante mensagem do Apocalipse, analisando-o versículo
por versículo à luz da Doutrina Espírita; evidenciando não seus eventos exteriores, mas seu conteúdo
reeducativo, ou como costumava dizer nosso querido Honório, o Apocalipse de Dentro. Lembrando palavras
ditas por ele mesmo: "O Apocalipse tem em si uma mensagem que caracteriza um processo educacional e
evolutivo; definindo ao lado do chamamento para a nossa integração no bem e no amor, a adoção da verdade
como componente de libertação. É também, uma soma muito grande de sugestões à nossa vida pessoal. Ainda
que dentro dos acontecimentos que estão aí circulando, dentro das apreensões vigentes na atualidade
deste mundo em transição, mesmo que tudo que se fala nele acontecesse, o espírito na sua imortalidade
continuaria, para sequenciar a sua evolução! Porque em momento algum o mecanismo evolutivo vai ter
cerceado as suas manifestações..." (Honório Abreu)
Escrevi este livro para mim, mas este é um livro também para você. Num certo sentido, sou um epicurista.
Amo as artes visuais, amo a boa música e amo comida de todos os tipos. Um quadro bonito e bem pintado
leva-me à admiração. Um álbum musical bem elaborado leva-me à admiração e a desejar mais. Lembrar a
degustação de um prato em algum bom restaurante leva-me a reproduzir aquele prato e a visitar novamente
aquele estabelecimento. Nenhuma dessas coisas é errada em si mesma. Deus planejou-nos com a capacidade
de admirar a sua criação, porém essa admiração não pode e não deve ser um fim em si.
Um livro para trazer cura e libertação para quem quiser ter sua alma livre do pecado e da escravidão do
diabo. Este livro revela o descortinar das Batalhas Diárias que temos diariamente em nosso espírito.
Nossas lutas e angústias são explicadas e como devemos nos defender e nos fortalecer para obter as
vitórias contra o inimigo de nossas almas que conspira contra nós desde o Princípio.
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Batalha Espiritual
A Batalha no Reino Espiritual está só començando
Essential Tactics and Strategies for Spiritual Warfare
Nada vos poderá fazer mal
Gibborim os Valentes de Davi
Admiração

Um guerreiro começa a ser construído por dentro. É no coração que são cultivadas as suas
qualidades para a sua formação. - Este livro inaugura uma fase de amadurecimento no
ministério de libertação da Dra. Rebecca Brown. O maior problema está em nosso interior. Em
coração tratado os demônios não se aninham. Este livro trata portanto, de preparativos mais
internos para a Batalha Espiritual. Cavando trincheiras que nos defendam de afetações
emocionais provocadas por agressores espirituais e circunstâncias.
O que tem te aprisionado? Em nossas vidas, por diversas vezes, nos deparamos com inúmeros
“gigantes”, tais como: o desânimo, o medo, o orgulho e a mágoa, sentimentos que tentam
minar as nossas forças e nos destruir completamente. Contudo, se estivermos firmes com
“Jesus Cristo”, isto não ocorrerá! O propósito deste livro é fornecer a você, por meio da Palavra
de Deus e do poder do Espírito Santo, as “armas” necessárias para enfrentar e quebrar estes
“grilhões”, dando o “antídoto”, para que assim você fique livre destas prisões. Receba a
libertação e a vida abundante em sua alma! O Senhor Jesus deseja te curar!
"A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama
habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro
quanto a unanimidade da Tradição." (CIC § 328) Conforme disse São João Paulo II, precisamos
aprender e ensinar tudo a respeito dos Santos Anjos. Atendendo a esse apelo e aos de tantos
outros santos e doutores da nossa Igreja, esta obra tem o objeti vo de levar a todos a verdade
sobre o mundo angélico e despertar em cada um o desejo por esta santa devoção. Os anjos
prestam sua cooperação em tudo, a fim de alcançar o nosso bem. Por isso, convém que
identifiquemos corretamente as nove Ordens Angélicas, subdivididas em três Hierarquias, dos
Santos Serafi ns aos Santos Anjos. Com o auxílio da obra que você tem em mãos, é possível
conhecer essas hierarquias com riqueza de detalhes e profundidade espiritual, já que ela traz
uma síntese do que a doutrina da Igreja Católica ensina sobre os Santos Arcanjos. Afinal, cada
anjo, disposto em seu ministério, não realizará o que compete a outro anjo, em outro
ministério. Então, devemos buscar esse conhecimento para que a nossa oração tenha o
resultado esperado, segundo a vontade de Deus, na certeza do que nos diz o Senhor: "Pedi e
recebereis buscai e achareis, batei e vos será aberto" (Mt 7,7). Santos Arcanjos Miguel, Gabriel
e Rafael, assisti-nos com os vossos Santos Anjos. Ajudai-nos e rogai por nós!
aqui conto minha história vida no mundo espiritual durante 13 anos e as consequências que
tive.
Testemunhos de experiências diante do trono do julgamento de Cristo
As 3 Luas
Quebrando Os Grilhões Da Alma
A Novel
Miquéias
Você está disposto a combater o mal?

“For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present
darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.” Ephesians 6:12 After the film in her camera is mysteriously destroyed at
a small-town festival, reporter Bernice Kreuger knows she’s found something worth covering up. She brings the investigation to her boss,
Marshall Hogan. Along with the local pastor of a struggling church, Hank Busch, they find something much bigger than they expected—a
demonic plot to enslave their town and, eventually, the world. The tiny college town of Ashton becomes the unlikely battleground in a cosmic
clash between good and evil. Unseen by the human protagonists, armies of angels and demons wage war against one another in the spiritual
realm for the souls of the people of Ashton. Up against supernatural forces, the future of the town seems bleak – but the power of prayer
might be able to influence the outcome of the fight. This fast-paced thriller birthed an entirely new genre, setting the standard for spiritual
suspense. It has since sold over 2 million copies worldwide, sparking a renewed interest in the concept of spiritual warfare.
"E houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o drag o. E o drag o e os seus anjos batalhavam, mas n o
prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus" (Apocalipse 12:7-8). Se você tem coragem, olhe ao redor: chegaram os tempos do
fim. N o o famigerado fim do mundo, como querem alguns. Mas o fim de um tempo – para os drag es, para o império da maldade. E o início
de outro, para construir a fraternidade e a ética. Um romance, um testemunho de fé, que revela a for a dos guardi es, emissários do
Cordeiro que detêm a propaga
o do mal. Quer se juntar a esse exército? A batalha já come ou. Venha fazer luz sobre as trevas.
"Muito mais que um livro do gênero fic
o, Anjos & Soldados leva o leitor a estranhos e exóticos castelos medievais, espadas, anjos e
soldados. Você será convidado a se alistar num exercito em um reino espiritual - O Terceiro Reino para uma grande e terrível batalha.
Dentro dos muros, os arqueiros esperavam ansiosamente. Acompanhamos nosso líder até uma das partes mais altas. O rei vestia seu
manto sobre a armadura e aguardava olhando para o horizonte... Será que o socorro chegaria à tempo? O que mudaria a batalha em favor
dos servos? Naquele momento, um urro terrível cruzou o céu. "... A batalha estava por come ar e ela prometia ser sangrenta e cruel. Quem
seria o vencedor? O rei se preocupa com seus súditos. Ele n o queria mais mortes. Queria VIDA..." ......... Eletrizante do come o ao fim. É a
melhor descri
o da obra do escritor paranaense Tiago Cequinel.
In her most popular bestseller ever, the beloved author and minister shows readers how to change their lives by changing their minds. This
expanded commemorative edition features an additional Introduction and updated material.
AS LUTAS E CARGAS ESPIRITUAIS DA BATALHA DIÁRIA
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Edi
o Bilíngue
Uma obra de referência feita por teólogos africanos para o povo africano
Battlefield of the Mind
A espiritualidade dos santos arcanjos
Conhecendo O Amor
A trombeta toca na igreja, na assembleia dos santos! Nosso coração está em grande expectativa!
Situações em limite serão totalmente vencidas! É tudo ou tudo! Nós sabemos em QUEM temos crido. A
Jornada de Oração perfez uma convocação angelical do trono de Deus. O ajuntamento solene em prol da
oração asseverou a presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor! Batalhar diligentemente pela fé,
batalha valorosa e poderosa! Essa foi a grande chamada promulgada pela Igreja Cristo Vive, Sede
Central, ao realizar em 31 de janeiro de 2020, uma jornada de 12 horas chamada de Batalha de Oração.
Este livro traz as Palavras Bíblicas pregadas pelo Ap. Miguel Ângelo na ocasião das doze horas de
oração.
Dicionarização para estudar de A a Z o livro O CENTRO ESPÍRITA de J. Herculano Pires
In his powerful examination of spiritual warfare, Richard Ing discusses the rulers and hierarchies of
the demonic kingdom. For instance, he reveals the Jezebel and Ahab spirits that plague today's
churches, destroying even the most effective ministries through controlling women and passive
men.Discover how to overcome Satan's insidious tactics by learning the techniques and strategies
available in your full arsenal of weapons, including: The proper use of binding and loosing The anatomy
of a deliverance Satan's legal rights Spiritual war games Winning spiritual strategies Victorious
spiritual warfare is possible only as the Holy Spirit empowers individuals in the body of Christ.
Esta Obra tem por finalidade, abrir os olhos das pessoas de todo o mundo. Vivemos nos últimos tempos
relatados na Bíblia, o livro mostra que existe forças sobrenaturais que tentam manipular a vida das
pessoas de tal forma, a transformá-las em escravas, sem ao menos elas entenderem e saberem que estão
sendo subjulgadas a isso. As lutas do dia a dia, as aflições e batalhas não são somente físicas, mas há
uma luta incessante para manter as pessoas em um estado de mortandade espiritual.
A marca da besta
Guerra de palavras
provocações de um pastor conectado
Animal Spiritsz
A Arte da Guerra Para Batalhas Espirituais
This Present Darkness
Se você só acredita no que vê, saiba que já está em desvantagem na grande batalha que vem sendo travada desde os primórdios da
humanidade: a batalha entre o bem e o mal, isto é, entre os que se encontram do lado de Deus e o Inimigo, que deseja desvirtuar todos os
homens e mulheres de boa vontade para fazê-los viver uma vida fundada na mentira e no erro. Neste livro, padre Reginaldo Manzotti desfaz
todos os mitos que rodeiam esse combate crucial, revelando-nos, com detalhes, tanto a natureza do adversário quanto as armas humanas e
sobrenaturais de que podemos nos valer para assegurarmos a vitória que Cristo nos conquistou.
Batalha espiritualBOD GmbH DE
Esta necessária obra mostra e explica com base bíblica e histórica a realidade da batalha espiritual nos seus vários aspectos a fim de que o
cristão possa, de fato, se preparar adequadamente para enfrentar esta importante realidade espiritual.O conceito de batalha espiritual na
Bíblia afirma "que todo o mundo está no maligno" (1 Jo 5.19). Existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra
Deus e contra os seres humanos para a destruição e o caos no mundo. Os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do
evangelho, pela oração e pelo poder da Palavra de Deus. Os demônios existem; eles são reais e manifestam-se de várias maneiras,
principalmente nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. A essa oposição dos crentes chamamos "batalha espiritual",
assunto que todos devemos tratar com seriedade e muita responsabilidade.
"... um livro importante e bíblico sobre nossas palavras e sobre nosso Deus. Poucos de nós pensamos de fato sobre o poder, a benção, o
dom, o efeito e o perigo de nossas palavras. Este livro o fará pensar antes de falar. Melhor ainda, o fará pensar em Deus antes de falar."
(Steve Brown)
Segredos do Apocalipse
Anjos & Soldados
Anjos e Demônios
Os anjos de Elohim lutam por você
O Outro Lado Da Batalha Espiritual Que Muitos Desconhecem
Correndo Atrás ou Sendo Seguido?
Muitas pessoas passam pela vida sem saber como mudar, e muito menos enfrentar as adversidades com um conjunto renovado de valores.
Poderá levar anos para perceberem que existe um problema espiritual a resolver. E ainda assim, quando esse momento chega, a maioria
não consegue encontrar as respostas que procura em qualquer congregação religiosa. Nossas batalhas espirituais tendem a ser mais
devastadoras e prejudiciais do que quaisquer outras, e o crescente consumo de antidepressivos, bem como o número crescente de suicídios
no mundo, nos mostram exatamente isso. De fato, é nos países com as mais altas taxas de suicídio que esta guerra espiritual se torna tão
óbvia, por várias razões que este livro explica em detalhe. Devido à falta de conhecimento suficiente sobre como lidar com confrontos
espirituais, a maioria de nós tende a enfrentar problemas repetitivos e até a sucumbir à auto-humilhação. Isto ocorre porque aprendemos as
coisas erradas de nossos pais e professores, muitas vezes até de nossos líderes espirituais, enquanto somos levados a acreditar que os
valores sociais com os quais crescemos estavam corretos. E bem, não estavam. Mas, como adultos, não podemos mais enfrentar isso, pois
tal atitude nos faz repensar nossa verdadeira natureza, questionar toda a nossa existência e, ao mesmo tempo, força a redescoberta de
nosso verdadeiro eu. O trabalho e as consequências de seus resultados, mesmo que positivos, são imensas. E é por isso que a maioria das
pessoas não quer mudar, mesmo sabendo que precisa disso, inclusive quando se vêem destruindo a própria vida. Então nos perguntamos
por que as pessoas ao nosso redor não mudam, quando vemos nelas manifestações que exigem uma mudança urgente de atitude; e, no
entanto, raramente nos olhamos para perguntar por que não podemos ou não queremos mudar. E nesse caminho, passamos a vida
reclamando dos outros e não olhando para o nosso eu real, nossa identidade e o núcleo do nosso coração, tudo o que nos torna humanos
de natureza espiritual. Isso, obviamente, exige uma profunda introspecção e um confronto diante do espelho da verdade. E a grande maioria
da população não quer fazer isso, ou não possui as ferramentas necessárias para suportar a turbulência que se desenrola durante esses
momentos muito sombrios. Em vez disso, a maioria escolhe usar uma máscara de bondade, e é aqui encontramos outra armadilha espiritual
na qual a grande maioria cai facilmente. Só podemos superar esses estados de espírito observando o que estamos fazendo com nossa vida
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e conosco mesmos, e antes que possamos reconhecer a profunda rede de complexidades em que vivemos. Somente depois, podemos
começar a procurar respostas que façam algum sentido e levem a resultados efetivos. E se você alcançou esse estágio em sua vida, este
livro certamente é para você, pois o guiará em direção aos valores e regras que fazem as pessoas quererem mudar, enquanto explica como
essas mudanças são feitas. Este não é apenas um livro sobre como mudar a si mesmo, ajudar os outros ou enfrentar uma guerra espiritual,
mas também um livro que lhe dará todo o espectro do que são as mudanças e, ao mesmo tempo, explica por que a maioria das pessoas
sempre muda, com frequência, para pior. Com isto em mente, espera-se que esta compilação de informações possa guiá-lo em direção aos
seus sonhos mais desejados, e não obstante os paradigmas das massas que estão destinados apenas a prendê-lo.
Miquéias é o quarto maior livro entre os profetas menores. O livro leva o nome de seu autor, o profeta Miquéias, e foi escrito, provavelmente,
entre os anos de 760 a 720 a.C. O nome do autor significa: “Quem é semelhante a YAHWEH (ou Jeová)”. A presente obra consiste em
sermões expositivos extraidos do livro de Miquéias.
"Eu acredito que, se de fato estivéssemos equipados e adequadamente preparados, poderíamos vencer cada batalha em todas as linhas de
frente." Em todo conflito, há duas dimensões: a natural e a sobrenatural. Há também dois reinos, o das trevas e o da luz. Para um povo
prosperar, o mal deve ser continuamente combatido - dia após dia, ano após ano, geração após geração. A Arte da Guerra para Batalhas
Espirituais é o seu manual prático para a vitória em todas as batalhas do mundo espiritual nos dias de hoje. Usando citações e princípios do
clássico A Arte da Gerra, Cindy Trimm ensina as disciplinas necessárias para o guerreiro de oração de hoje, incluindo: A contabilidade dos
custot antes da batalha; A afirmação da autoridade em sua campanha de oração; As manobras no campo; A hora de atacar e de recuar.
Para cada manifestação maligna no mundo físico, houve antes uma batalha perdida na dimensão espiritual. Descubra hoje o que você pode
fazer para alcançar a vitória.
Não existe nada mais doloroso do que estudar durante quatro, cinco anos dentro de uma universidade, e na hora do exercício da função as
portas estarem fechadas. Assim, vê-se todo o seu investimento de tempo, noites de sono perdidas, privação de alguns momentos com os
amigos. Isso é difícil e extremamente doloroso. Por que essas coisas acontecem? Essa pergunta é a mesma para milhões de pessoas. Por
que muitas vezes se faz tanto e se colhe tão pouco? Será que o ditado pregado em todas as camadas sociais cada um por si e Deus por
todos é real? É preciso deixar bem claro um ponto: Deus não é responsável por um projeto no qual Ele não seja o Senhor.
Overcome Negative Thoughts and Change Your Mind
Mito, religião e ambiente midiático
Cavando trincheiras para a Batalha espiritual

O julgamento perante o grande trono branco dos últimos dias começou! Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias,
expressou a verdade para realizar Sua obra de julgar e purificar a humanidade. Por meio das revelações e do
julgamento das palavras de Deus, Seus escolhidos estão aos poucos percebendo o fato de sua corrupção satânica e
encontrando a senda para escapar da influência de Satanás e obter a salvação, assim como aos poucos estão vendo uma
mudança em seu caráter de vida. Essas experiências reais testificam que a obra de julgamento realizada por Deus TodoPoderoso é a obra de purificar e salvar completamente a humanidade. Igreja de Deus Todo-Poderoso:
https://pt.godfootsteps.org/ Evangelho da Descida do Reino: https://pt.kingdomsalvation.org/ Igreja de Deus TodoPoderoso YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCa1ZnU1BAtBduaFeKyPmqGg/ Igreja de Deus Todo-Poderoso
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationpt/ E-mail: contact.pt@kingdomsalvation.org Linhas Diretas:
+351-968-758-305
Eu acredito que, se de fato estivéssemos equipados e adequadamente preparados, poderíamos vencer cada batalha
em todas as linhas de frente . ‒ CINDY TRIMM Em todo conflito, há duas dimensões: a natural e a sobrenatural. Há
também dois reinos, o das trevas e o da luz. Para um povo prosperar, o mal dever ser continuamente combatido ‒ dia
após dia, ano após ano, geração após geração. A Arte da Guerra para Batalhas Espirituais é o seu manual prático para a
vitória em todas as batalhas do mundo espiritual nos dias de hoje. Usando citações e princípios do clássico A Arte da
Guerra, Cindy Trimm ensina as disciplinas necessárias para o guerreiro de oração de hoje, incluindo: A contabilidade
dos custos antes da batalha; A afirmação da autoridade em sua campanha de oração; As manobras no campo; A hora de
atacar e de recuar. Para cada manifestação maligna no mundo físico, houve antes uma batalha perdida na dimensão
espiritual. Descubra hoje o que você pode fazer para alcançar a vitória.
Algo muito sério acontece fora do alcance dos nossos olhos e do toque de nossas mãos, mas interfere em nossa vida,
relacionamentos e decisões de forma direta e, muitas vezes, incompreensível. Batalha Espiritual continua sendo um
tema espinhoso para muitos cristãos. Apesar das inegáveis referências bíblicas, muitos preferem ignorar o assunto,
desguarnecendo-se diante da realidade do mal. Kenny Luck sabe da urgente necessidade de nos prepararmos para
enfrentar as forças que se opõem a Deus. E Lute é a empreitada mais audaciosa do autor para transformá-lo num
vencedor nesta batalha de vida ou morte. Sequência dos livros Arrisque e Sonhe.
Você conhece o amor? Carolina Guterres Scherer, como a maioria de nós, acreditava que sim. No entanto, a partir de
uma dolorosa experiência de vida, descobriu que o amor possui muitas faces. Entre elas, desvendou a mais linda de
todas: a face do VERDADEIRO AMOR. Conhecendo o Amor é um incentivo a quem pensa em desistir. É um alívio para a
dor da alma, certamente, a mais dolorida e imensurável de todas. Carolina nos surpreende ao expor em tom
autobiográfico uma doença que a consumia aos poucos e tirava-lhe a beleza e o gosto pela vida. Em 29 lições, com
linguagem envolvente e despojada e usando de muitos intertextos, a jovem escritora nos ensina como podemos nas
profundezas do nosso ser buscar forças e conquistar uma vida sã e equilibrada. Carolina encontrou a LUZ! E, ao
descortinar sua vida, nos mostra que essa luz está no mais nobre e doce de todos os sentimentos: o AMOR. O amor que
não se encontra no outro, mas em nós mesmos, que somos dádivas de Deus. Graziela Lourenzon de Lima
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