
CRESÇA 1
Livre-se do que atrapalha o  
seu crescimento espiritual

Cresça 1 – Livre-se do que atrapalha o seu crescimento espiritual 

• O objetivo deste curso é ajuda-lo a vencer aquelas áreas de pecado que 
derrubam você na vida cristã. Deus deseja que você seja liberto de todo pecado – 
de todo vício ou escravidão.



AULA 5
O Poder da Cruz sobre as Fortalezas

Aula 5: O Poder da Cruz sobre as Fortalezas 

Introdução: 

•	 Muitos cristãos aparentam estar felizes, e até frequentam as reuniões da 
igreja regularmente. No entanto, por debaixo dos sinais externos de sucesso e 
felicidade, existem bloqueios espirituais que se parecem com artérias obstruídas. 
Chamamos esses bloqueios de fortalezas.



O QUE SÃO
FORTALEZAS?

O que é uma Fortaleza? 

•	 Fortaleza é um lugar fortificado.


•	 No aspecto positivo, as Escrituras dizem, “o Senhor é refúgio para os 
oprimidos, uma torre segura [fortaleza] na hora da adversidade”. (Salmo 9:9).


•	 Já no sentido negativo, as Escrituras afirmam, “pois, embora vivamos como 
homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais 
lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para destruir 
fortalezas”. (2Coríntios 10:3-4).


•	 O quadro apresentado em 2Coríntios 10:3-4 parece se referir à conquista de 
Canaã. O povo de Israel tomou posse da terra prometida, mas nem toda a área 
estava sob seu controle. Algumas fortalezas estavam sob o domínio de nações 
pagãs e permaneceram como redutos do inimigo por muitos anos, até séculos. 
Deus havia dito que, a não ser que eles lidassem com aquelas fortalezas do 
inimigo, seriam levados cativos por eles.


•	 Mesmo em nossos dias, se não demolirmos fortalezas como a pornografia, 
ira, amargura etc, essas áreas passarão a dominar nossas vidas. Mesmo 
entregando a vida a Jesus, algumas áreas podem estar “fora de controle”.


•	 Então Satanás toma posse dessas áreas que não estão sob domínio de 
Cristo e começa a construir fortalezas nelas e usa essas fortalezas ímpias para 
controlar mais e mais as nossas vidas.



Exercícios

Exercício individual (página 52): 

•	 Identifique as áreas de sua vida que estão fora de controle.


•	 Apresente essas áreas a Deus, pedindo que ele venha curá-lo e guia-lo.



DE ENTRADA
BRECHAS

Satanás e seus Demônios Procuram Brechas de Entrada 

•	 De que tipo de fortalezas estamos falando? A Bíblia nos dá diversos 
exemplos.


•	 A ira seria um exemplo de fortaleza.


Efésios 4:26 Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira 
antes que o sol se ponha.


•	 Há também a fortaleza da amargura.


Hebreus 12:15 Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma 
raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos.



ENGANO

Renuncie à Fortaleza do Engano 

•	 Satanás é o mestre do engano. Ele sabe como enganar as pessoas. Ele 
promoveu falsos cultos e religiões como ciladas para as pessoas.


•	 O apóstolo Paulo diz, em 2Coríntios 11:3-4 O que receio, e quero evitar, e 
que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja 
corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém 
tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês 
acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que 
aceitaram, vocês o toleram com facilidade.


•	 Assim como acontece com o dinheiro falso, os falsos cultos e sistemas 
religiosos muitas vezes têm vários elementos parecidos com aquilo que é o 
verdadeiro. A diferença é que Satanás fisga as pessoas para dentro de falsos 
sistemas para aprisiona-las e mantê-las em escravidão.


Renuncie à Fortaleza do Engano 

•	 Deuteronômio 18.10-12 Não permitam que se ache alguém no meio de 
vocês [...] que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou 
pratique feitiçaria ou faça encantamentos; que seja médium, consulte espíritos ou 
que consulto os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas.


•	 No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina que a feitiçaria é uma obra da 
carne e que aqueles que a praticam não herdarão o Reino de Deus.


Gálatas 5:20-21 Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, 
impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, 



VÍCIOS

Experimente Libertação da Fortaleza dos Vícios 

•	 Por causa de nossa natureza pecaminosa, algumas vezes caímos em 
tentação, o que nos leva ao pecado, e esse pecado torna-se um ponto de apoio 
para o diabo controlar nossa vida.


•	 É comum os vícios estarem interligados, ou seja, um pecado atrair outro 
pecado (p. ex. o alcoolismo pode ter uma base em comum com a pornografia).


•	 O apóstolo Paulo diz, em Romanos 6:12 Portanto, não permitam que o 
pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos 
seus desejos.


•	 Ele também diz Gálatas 5:13 Irmãos, vocês foram chamados para a 
liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; ao 
contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.



Exercícios

Exercício individual (página 55): 

•	 Cite um pecado que gera dependência em sua vida.


•	 Entregue a Jesus e creia que ele levou essa área pecaminosa lá na cruz.


•	 Peça ao Espírito de Deus para libertá-lo disso.



ORGULHO

Escolha a Humildade para Dominar a Fortaleza do Orgulho 

•	 O orgulho é um dos pecados mais antigos e mortais.


•	  Foi o orgulho que levou Satanás, até então um lindo anjo, a ser expulso da 
habitação celestial.


Provérbios 16:18 O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da 
queda.


•	 Uma pessoa orgulhosa diz, “posso fazer isso sozinho. Não preciso da ajuda 
de ninguém, nem mesmo de Deus”.


•	 O orgulho é um daqueles pecados que Deus odeia.


•	 O oposto do orgulho é a humildade e Deus é atraído por aqueles que andam 
em humildade.



Apresentação do vídeo 

• É mais fácil cair nesse pecado do que parece…


(próximo slide) 
Vídeo Lave o meu pé - One Time Blind



Vídeo Lave o meu pé - One Time Blind 2min



Humilhem-se diante do Senhor, 
e ele os exaltará.
-Tiago 4:10

Exercício (página 56): 

•	 Memorize Tiago 4:10 Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.



MALDIÇÃO
Renuncie à Fortaleza da Maldição 

•	 A maldição é um padrão maligno e de desobediência que é transmitido por 
meio de hábitos familiares, costumes e culturas.


•	 Satanás e seus demônios usam hábitos e padrões pecaminosos para 
escravizar a próximas geração.


•	 Padrões pecaminosos de gerações muitas vezes são passados para as 
gerações futuras. Tratam-se de padrões de estilo de vida que muitas vezes 
continuam como se fossem uma regra em cada geração – adultério, infidelidade, 
abuso, abandono, divórcio, ódio, vícios, miséria e violência.


•	 Quando viviam em meio às nações idólatras, Deus disse a seu povo, em 
Êxodo 20:5 Não se prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o 
Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus 
pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam.


•	 Padrões malignos podem começar de forma pequena e então, com o tempo, 
se tornarem grandes.


•	 A boa notícia é que Deus deseja que você reverta essa tendência.


•	 A Bíblia nos ensina que existe uma herança de benção que vai além da 
genética e tem a ver com as decisões e direção espiritual que cada família escolhe.


•	 Pelo arrependimento e comprometimento com Cristo, podemos escolher um 
novo estilo de vida que irá abençoar as próximas gerações.


Êxodo 20:6 Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e 
obedecem aos meus mandamentos.



PODER
VITÓRIA
DEJESUS

DA
O

O Poder da Vitória de Jesus Cristo 

•	 Jesus tomou sobre si, na cruz, toda maldição que nós ou outros trouxeram à 
nossa vida. Ele se tornou maldição por nós.


Gálatas 3:13 Cristo nos redimiu da maldição da Lei quando se tornou maldição em 
nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro.


•	 Jesus nos libertou da maldição promulgada pela Lei. Aqueles que insistem 
em viver debaixo da Lei (tentando ser perfeitos por meio de boas obras) depois do 
que Cristo fez, estão voltando a viver debaixo de uma maldição.



“ Deus tornou pecado por nós 
aquele que não tinha pecado, 
para que nele nos tornássemos 
justiça de Deus. -2Coríntios 5:21

Exercício (página 58): 

PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


2Coríntios 5:21 Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para 
que nele nos tornássemos justiça de Deus.


•	 O que Jesus se tornou por nós?


•	 Como você pode aplicar essa verdade neste momento?



Apresentação do vídeo 

• O pior é que parece que nós não queremos a ajuda de Jesus…


(próximo slide) 
Video Lixo - One Time Blind



Video Lixo - One Time Blind 3min



Exercícios

Exercício indivídual (página 61): 

•	 Separe tempo para fazer o inventário de libertação espiritual que se encontra 
no Apêndice 3 do livro-texto.


•	 Avalie todas as áreas nas quais tenha tido experiências no passado ou com 
as quais esteja lidando no presente.


•	 Se sua família experimentou ou continua experimentando alguma dessas 
áreas, faça um círculo ao redor do item correspondente.


•	 Esse questionário é confidencial. Por isso, seja totalmente honesto, 
permitindo ao Espírito Santo trazer à sua mente todas as áreas em que ele deseja 
curar.



AS MALDIÇÕES
QUEBRANDO

Quebrando as Maldições 

MINISTRAÇÃO 

•	 Para vencer padrões de maldição ou desobediência você deve:


1.	 Identificar em sua família os padrões repetitivos de pecado e desobediência.


2.	 Orar por sua família e seus amigos. Pessoas na Bíblia muitas vezes 
confessavam os pecados de seus antepassados.


3.	 Confessar todo e qualquer pecado ou voto ímpio (promessa) que você tenha 
feito para seguir padrões pecaminosos ou práticas satânicas.


4.	 Renunciar à legalidade de um determinado pecado sobre sua vida e de sua 
família.


5.	 Perdoar as pessoas que feriram, amaldiçoaram ou desapontaram você.


6.	 Fazer um compromisso de abençoar o próximo em vez de amaldiçoar.


•	 Você pode fazer uma oração como essa:


“Pai Celestial, eu creio que, na cruz, Jesus levou toda maldição que alguma vez 
possa ter sido dita ou lançada sobre mim e minha família. Portanto, peço que me 
liberte de toda e qualquer maldição sobre minha vida. Também clamo por 
libertação total de todas essas maldições sobre a minha família. Em nome de 
Jesus, quebro especificamente a maldição _____________. Pela fé recebo a 
libertação completa e te agradeço por isso”.


(próximo slide) 



Louvor Não mais escravos - Fernandinho 6min



“ Senhor, reconhecemos a nossa impiedade 
e a iniqüidade dos nossos pais; 
temos de fato pecado contra ti.

-Jeremias 14:20

Exercício (página 59): 

PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Jeremias 14:20 Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniqüidade dos 
nossos pais; temos de fato pecado contra ti.


•	 Observe que Jeremias reconhece o pecado de seus antepassados. Como 
você pode aplicar isso à sua situação?


•	 A Bíblia nos convoca a reverter o fluxo de maldição, abençoando aqueles 
que nos amaldiçoaram.


1Pedro 3:9 Não retribuam mal com mal nem insulto com insulto; ao contrário, 
bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para receberem benção por 
herança.



“ Abençoem aqueles que os perseguem; 
abençoem, e não os amaldiçoem. 
Não se deixem vencer pelo mal, 
mas vençam o mal com o bem.

-Romanos 12:14,21

Exercício (página 60): 

PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Romanos 12:14,21 Abençoem aqueles que os perseguem; abençoem, e não os 
amaldiçoem. (…) Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.


•	 O que Paulo quer destacar nesses versículos?


•	 Como você pode aplicar esses princípios em sua própria vida?



COMO
VOCÊ

ESTÁ?

TODOS 

•	  Conte pra gente como você está saindo dessa aula.

Use o gráfico:  Excelente  |  Bom  |  Regular  |  Ruim  |  Péssimo


Pontos principais: 

•	 Jesus morreu e ressuscitou para libertar-nos do pecado.


•	 Os cristãos podem voltar a cair na armadilha das fortalezas de pecado, 
permitindo que Satanás controle áreas de sua vida.



AULA 5
O Poder da Cruz sobre as Fortalezas

Aula 5: O Poder da Cruz sobre as Fortalezas


