
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 3
O poder da cruz sobre o pecado e Satanás

Aula 3: O poder da cruz sobre o pecado e Satanás 

Introdução:


• Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e Satanás




““Porei inimizade 
entre você e a mulher, 
entre a sua descendência 
e o descendente dela; 
este lhe ferirá a cabeça, 
e você lhe ferirá o calcanhar.

-Gênesis 3:15

Exercício Leia Gênesis 3:15 “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua 
descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o 
calcanhar”.


Usar o quadro branco para explicar esse versículo 

• Quem Deus está chamando de “você" nesse texto?

   - Citar Apocalipse 12:9 “O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente 
chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram 
lançados à terra”.

   - Você = Serpente = Satanás = Diabo


• Quem é a descendência da Serpente?

   - Apenas mencionar que são os anjos caídos, os demônios, conforme Apocalipse 
12:9.

   - Descendência = Anjos caídos = demônios


• Quem é o descendente da mulher?

   - Destacar que é “o” descendente, no singular.

   - Citar Lucas 3:23,38 “Jesus tinha cerca de trinta anos de idade quando começou 
seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli,filho de Enos, 
(…)

filho de Sete, filho de Adão (E EVA), filho de Deus”.

   - Descendente = Jesus


• Como ele feriria a cabeça da serpente e, ao mesmo, seria ferido por ele no 
calcanhar?

   - Este (JESUS) ferirá a cabeça de Satanás (golpe mortal)

   - E você (SATANÁS) ferirá o calcanhar de Jesus (algo passageiro)


Esse palavra tem seu cumprimento completo na cruz. 



CARREGOU OSJESUS NOSSOS PECADOS
NA CRUZ

Jesus carregou os nossos pecados na cruz 

• Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar e pagou o preço exigido pelo pecado.


LEIA VOCÊ MESMO


A Bíblia diz: 

• Isaías 53:5-6 “Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi 
esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava 
sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos 
desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez 
cair sobre ele a iniquidade de todos nós”.


• 2Coríntios 5:21 As Escrituras declaram que: “Deus tornou pecado por nós aquele 
que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus”.



Exercícios

Exercício Divida a sala em 5 grupos. Peça que cada grupo leia entre si as 
seguintes passagens das Escrituras e descubra, a partir do texto bíblico, pelo 
menos um benefício que a morte de Cristo na cruz trouxe para nós:


• Grupo 1 => Romanos 5:1

• Grupo 2 => 2Coríntios 5:19

• Grupo 3 => João 3:18

• Grupo 4 => 1Coríntios 1:30

• Grupo 5 => Hebreus 2:14-15


Ao final, perguntar o que cada grupo encontrou.

Usar o quadro para anotar as respostas.


Por causa do que Jesus realizou na cruz, devemos entender que agora 
estamos mortos para o pecado e comprometidos em viver para Jesus.



““Fui crucificado com Cristo. 
Assim, já não sou eu quem vive, 
mas Cristo vive em mim. 
A vida que agora vivo no corpo, 
vivo-a pela fé no filho de Deus, 
que me amou e se entregou por mim.

-Gálatas 2:20

PEDIR PARA ALGUÉM LER O VERSÍCULO


• Paulo diz: “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, 
que me amou e se entregou por mim”. (Gálatas 2:20)


• Por meio da nossa identidade com Cristo, nos tornamos mortos para o pecado e 
para o mundo por meio de nossa identidade com Cristo. Não desejamos mais as 
coisas que o mundo diz serem importantes.



“
Da mesma forma, considerem-se mortos para o 
pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 
Portanto, não permitam que o pecado continue 
dominando os seus corpos mortais, fazendo que 
vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam 
os membros do corpo de vocês ao pecado, como 
instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a 
Deus como quem voltou da morte para a vida; e 
ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, 
como instrumentos de justiça. Pois o pecado não 
os dominará, porque vocês não estão debaixo da Lei, 
mas debaixo da graça.

-Romanos 6:11-14

PEDIR PARA ALGUÉM LER O VERSÍCULO


Romanos 6:11-14 
“Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em 
Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus 
corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os 
membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça; antes 
ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam os 
membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado 
não os dominará, porque vocês não estão debaixo da Lei, mas debaixo da graça”.


• O que Paulo diz a respeito de nosso relacionamento com o pecado?


• Como você pode aplicar isso à sua própria vida?


A cruz e a ressurreição nos dão poder sobre Satanás e seus demônios 

• Algumas pessoas acreditam que Satanás e seus demônios são figuras 
imaginárias, inventadas por mentes criativas. Mas isso não é verdade.


• Uma das táticas de Satanás é enganar as pessoas para que pensem que ele é 
apenas um personagem de desenho animado, com chifres vermelhos e tridente na 
mão.



Apresentação do vídeo 

• Algumas pessoas acreditam que Satanás e seus demônios são figuras 
imaginárias, inventadas por mentes criativas. Mas isso não é verdade.


• Uma das táticas de Satanás é enganar as pessoas para que pensem que ele é 
apenas um personagem de desenho animado, com chifres vermelhos e tridente na 
mão.


• Veja só o próximo vídeo…


(próximo slide)



Vídeo Nas palavras de Satanás 6min


• Satanás e seus demônios são mestres do engano.


(próximo slide)



E SEUS

SÃO MESTRES
SATANÁS

DEMÔNIOS

ENGANODO

A astúcia do inimigo 

• O apóstolo Paulo diz: “A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós; 
pois não ignoramos as suas intenções”. (2Coríntios 2:11)


• Deus deseja que estejamos cientes dos métodos de Satanás para não cairmos 
em suas armadilhas.


• O primeiro pecado aconteceu quando Satanás tentou Adão e Eva a comerem do 
fruto proibido, sendo que Deus tinha deixado bem claro que eles não deveriam 
come-lo.



Exercícios

Divida a turma em 2 grupos


Grupo 1 Gênesis 3:1-7


• Quais as estratégias de Satanás para fazer Adão e Eva cair?


Grupo 2 Mateus 4:1-11


• Como foi que Satanás tentou Jesus no deserto?


• Quais algumas das formas como Satanás tenta você hoje?


USE O QUADRO PARA ANOTAR AS RESPOSTAS



GERANDO
DÚVIDA

1
Satanás é astuto e, para nos fazer cair, utiliza-se de estratégias. Eis algumas 
delas: 

1. GERANDO DÚVIDA 

• “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto do jardim”? 
(Gênesis 3:1)


• Ao tentar Jesus, Satanás por duas vezes disse: “Se tu és o Filho de Deus”. 
(Mateus 4:3,6)


• Satanás quer gerar dúvidas em nós quanto à Palavra de Deus, ou seja, sua 
vontade, nossa identidade como criaturas e filhos de Deus, etc.



Apresentação do vídeo 

• O Diabo sabe ser sutil…


(próximo slide)



Vídeo O advogado do Diabo - Discurso 2min


(próximo slide)



DISTORCENDO
PALAVRA2
DEUS

A
DE

Satanás é astuto e, para nos fazer cair, utiliza-se de estratégias. Eis algumas 
delas: 

2. DISTORCENDO AS PALAVRAS DE DEUS 

• O que Satanás disse: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum 
fruto do jardim’”? (Gênesis 3:1)


• O que Deus, de fato, havia dito: “E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma 
livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento 
do bem e do mal”. (Gn 2:16-17)


• Na tentação de Jesus, algo semelhante acontece, quando Satanás o desafia a 
jogar-se da parte mais alta do templo, com base nas Escrituras. (Mateus 4:5-6)


• Ao distorcer as palavras de Deus, Satanás também distorce as ideias sobre o 
caráter divino e sua vontade. No texto de Gênesis, ele descreve Deus como um ser 
restritivo e proibitivo, quando, na realidade, ele é um Deus de liberdade e amor.



NEGANDO
PALAVRA3 DEUS

A
DE

EMENTINDO

Satanás é astuto e, para nos fazer cair, utiliza-se de estratégias. Eis algumas 
delas: 

3. NEGANDO AS PALAVRAS DE DEUS E MENTINDO 

• Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão!”. (Gênesis 3:4)


• E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer árvore do 
jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia 
em que você dela comer, certamente você morrerá”. (Gênesis 2:16-17)


• Palavras de Jesus sobre Satanás: “Ele foi homicida desde o princípio e não se 
apegou à verdade, pois não verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, 
pois é mentiroso e pai da mentira”. (João 8:44)


• Satanás mente dizendo que não há morte onde Deus disse que há.



Dinâmica O engano do pecado 

• Compre um pacote de biscoitos Oreo, abra cada um deles e os encha de sal, 
cuidando para tirar o excesso de forma que não fique aparente esse truque. Tampe 
de novo.


• Sirva os biscoitos salgados numa bandeja cheia para os alunos que quiserem, 
orientando que todos devem esperar para comer juntos.


• Aplique dizendo que essa é a promessa de Satanás em relação ao pecado: algo 
aparentemente doce e proveitoso, mas que no fim vem carregado de veneno e 
maldade.



GERANDO4
DEUSDE

DESCONFIANÇA

Satanás é astuto e, para nos fazer cair, utiliza-se de estratégias. Eis algumas 
delas: 

4. GERANDO DESCONFIANÇA DE DEUS 

• Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, 
como Deus, serão conhecedores do bem e do mal”. (Gênesis 3:5)


• Satanás apresenta Deus como alguém que está nos privando de algo bom, não 
compartilhando conosco do bem que usufrui.



INSTIGANDO
5

COBIÇAA

Satanás é astuto e, para nos fazer cair, utiliza-se de estratégias. Eis algumas 
delas: 

5. INSTIGANDO A COBIÇA 

• “Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, 
como Deus, serão conhecedores do bem e do mal”. Quando a mulher viu que a 
árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável 
para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu 
marido, que comeu também”. (Gênesis 3:5-6)


• Satanás agiu assim com Jesus em sua tentação: “Depois, o Diabo o levou a um 
monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe 
disse: “Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares”. (Mateus 4:8-9)


• Palavras de Tiago: “Quando alguém for tentando, jamais deverá dizer: “estou 
sendo tentando por Deus”. Pois Deus não pode se tentado pelo mal, e a ninguém 
tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este 
arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o 
pecado, após ter se consumado, gera a morte”. (Tiago 1:13-15)



Apresentação do vídeo 

• O Diabo mexe sempre com nossos desejos mais íntimos e profundos…


(próximo slide)



Vídeo O advogado do Diabo - Final 3min


(próximo slide)



DEVEMOS
ATENTOSESTAR

A Bíblia diz que devemos estar atentos quando aos métodos de Satanás 

• 1Pedro 1:8 diz: “Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao 
redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar”.


• O apóstolo João disse: “Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês! 
Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. (Apocalipse 12:12b)



DEVEMOS
MEDOTER

NÃO

Não devemos ter medo do Diabo! 

Tiago 4:7-10 
“Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 
Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as 
mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, 
lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. 
Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará”.


Devemos temer a Deus! 

Lucas 12:4-5 
“Digo-vos, pois, amigos meus: não temais os que matam o corpo e, depois disso, 
nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: temei 
aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a 
esse deveis temer”.



“Porque aquele que está em vocês é maior do 
que aquele que está no mundo.

-1João 4:4

1João 4:4 
“Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo”.


ILU: Filme Beethoven. Garotinho sofre bulling e resolve enfrentar seus agressores, 
que para sua surpresa fogem assustados. Ele não sabe que atrás dele estava 
Beethoven, seu enorme cão São Bernardo - que foi quem assustou os outros 
meninos de verdade.


É Jesus em nós quem afugenta qualquer ataque das trevas. Maior é o que vive em 
nós!



“Quando vocês estavam mortos em pecados e na 
incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou 
com Cristo. Ele nos perdoou todas as 
transgressões, e cancelou a escrita de dívida, 
que consistia em ordenanças, e que nos era 
contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, 
tendo despojado os poderes e as autoridades, 
fez deles um espetáculo público, triunfando 
sobre eles na cruz. -Colossenses 2:13-15

Colossenses 2:13-15 
“Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus 
os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a 
escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a 
removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez 
deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz”.


ILU: quando os imperadores venciam uma nação inimiga, eles voltavam para casa 
e realizavam um defile militar que marcava a entrada triunfal na cidade. O 
imperador liderava o cortejo em sua carruagem, seguido de perto pelos reis 
derrotados, geralmente acorrentados e nus, humilhados diante do povo.


É com essa imagem em mente que Paulo escreve para os Colossenses. Jesus, o 
nosso rei, na cruz do calvário venceu o príncipe desse mundo. Humilhou 
publicamente Satanás e seu exército diante de toda a criação.



AFICHA
CAIU?

Exercício 

• O que mais impactou você nesta lição?


• Reflita a respeito do que Cristo fez por você na cruz.


• Confesse qualquer área que não esteja sob o controle de Cristo. Receba o perdão 
de Jesus.


• Repreenda qualquer pretensão de Satanás sobre sua vida.



VENCEU

SATANÁS

CRUZ
CRISTO

NA

E
PECADOO

Pontos principais 

• Na cruz, Cristo, venceu o pecado e Satanás.


• Na cruz, Cristo tomou sobre si os nossos pecados e agora, de forma gratuita, nos 
oferece o perdão.



AULA 3
O poder da cruz sobre o pecado e Satanás

Aula 3: O poder da cruz sobre o pecado e Satanás 

Introdução:


• Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e Satanás



