
 Ministério de Fé e Libertação 

 

1 

 

DATA: 15.11.2014 

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS 

TEMA- PORQUÊ É QUE DEUS PERMITE QUE SATANÁS ATAQUE OS SEUS FILHOS  

 

 

Primeiramente você deve colocar na sua mente que Deus é maior que tudo. O problema é que 

muitos fazem muitas perguntas na mente, não há nada que passe na vida de alguém sem a 

permissão de Deus! 

As vezes você se pergunta: Já deixei a desbunda, já deixei muitas coisas mas o porquê é que 

me acontece isso?  

Um soldado quando vai a guerra está armado, mas o facto de estar armado não significa que 

não poderá sair ferido? Sede firme, a tentação é contínua, o Diabo não descansa e nem entra 

em férias. Mesmo quando estiveres de férias você deve orar. 

Agostinho Neto teve um sonho de que “a vitória é certa”, nós jovens naquela altura ninguém 

desacreditou nesta palavra, saiamos as ruas, não desfalecemos, veio a independência... Todos 

com a frase “a victória é certa”.     

Para a vitória do povo angolano alguém se levantou com autoridade e poder para incentivar as 

massas, por isso é que muitos o invejavam, Agostinho Neto era mesmo um poeta… Não se 

pode matar o que está dentro de ti… Há pessoas que já nasceram para liderar, mesmo criança 

na escola começam já a liderar. Você deve saber quem você é, e o que é que está dentro de si. 
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Jó 1:1 descreve: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e era este homem 

íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. 

 

 

Reparem que ele era o maior homem do oriente mas era justo e temente a Deus, o dinheiro 

não lhe subiu a cabeça. 

Jó 1:2-5 prossegue: E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. 

E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e 

quinhentas jumentas; eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que 

este homem era maior do que todos os do oriente.  

 E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez; e 

mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. 

Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, 

e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles; 

porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. 

Assim fazia Jó continuamente. 

 

 

Devemos aprender através da bíblia; o que é que eu devo fazer? 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jó/1/1
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jó/1/2-5
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Jó 1:6-12 diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, 

veio também Satanás entre eles. 

Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De 

rodear a terra, e passear por ela. 

E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra 

semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. 

Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? 

Porventura tu não cercaste de sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas 

mãos abençoou e o seu gado se tem aumentado na terra. 

Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na 

tua face. 

E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão; somente contra ele 

não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 

 

Todos nós temos um cerco, e esse cerco é o Sangue de Jesus.  

Nada passa na nossa vida sem a permissão de Deus, Ele assim permite para nos sacudir, 

despertar… as vezes já não queremos orar, ir a igreja, começamos a adorar mais o mundo e a 

moda. Será que a tua prioridade é Deus?! 

Uma coisa que você deve compreender, é dar prioridade a Deus, caso contrário, o teu último 

estado será pior. Teu Deus é grande e teu melhor amigo. 

Nada nesse mundo pode ultrapassar o teu amor por Deus, Deus é Deus, e maior do que todas 

as coisas. 

 

Diga: 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jó/1/6-12
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Eu vou endireitar a minha vida 

Eu vou endireitar a minha vida 

Eu vou endireitar a minha vida 

Primeiro Deus 

 

Ouvimos sobre aquela cantora americana, começou na igreja, a fama lhe subiu a cabeça e 

acabou morrendo nas drogas. As vezes a fama e o dinheiro nos fazem desviar de Deus.  

Fica só um dia na porta de um cemitério e vê quantos morrem sem Jesus. Se você veio com um 

propósito é para servir a sociedade, a família, amar e levantar os caídos.  

Tudo quanto Deus te deu talento, beleza é para servir e não para maltratar, pisar.  

Se eu estou a ver um irmão rasgado e mal vestido, porquê é que eu não posso ajuda-lo? Onde 

é que você vai levar os teus milhões se há pessoas que precisam e a sofrerem? 

Um líder é um líder, um líder abraça, faz sorrir e consola. Um líder não pisa, não maltrata… 

Jesus disse “não vim para ser servido, mas para servir”… Deixemos de ser uma igreja hipócrita 

e sejamos uma igreja que ajuda, quando você faz bem a alguém, você não sabe o que é que 

Deus faz na tua vida. 

Jesus disse que o maior é o que serve. 

Jó 1:13-22 diz: E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam, e bebiam vinho, na 

casa de seu irmão primogénito, 

Que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: Os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a 

eles; 

E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada; e só eu 
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escapei para trazer-te a nova. 

Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as 

ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. 

Estando ainda este falando, veio outro, e disse: Ordenando os caldeus três tropas, deram 

sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada; e só eu escapei para 

trazer-te a nova. 

Estando ainda este falando, veio outro, e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e 

bebendo vinho, em casa de seu irmão primogénito, 

Eis que um grande vento sobreveio dalém do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que 

caiu sobre os jovens, e morreram; e só eu escapei para trazer-te a nova. 

¶ Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e 

adorou. 

E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e o Senhor o 

tomou: bendito seja o nome do Senhor. 

Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 

 

O homem mais rico do oriente ficou zero, ficou pobre. Você ama o doador que pode dar, ou 

amas mais o que ele te dá? Deus está a testar, você que entrar mesmo no fogo, a promoção 

custa. Jesus passou numa prova que nenhum homem passou a ponto do seu suor transformar 

se em sangue. Nenhuma glória vem sem calvário. 

Jó continuou a adorar a Deus e o Senhor mudou tudo. O que está a vir para ti é muito grande, 

se não tinhas filhos vais engravidar. 

Quando você abre a boca e diz:  

·         Senhor eu não quero saber de mais nada, eu te adoro 

·         Senhor eu vou a igreja, eu quero te adorar. 
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Depois disso podes crer que tudo na sua vida vai mudar. Quando você começa a adorar a 

Deus, o dinheiro vem para as suas mãos como água. 

Jó 42:10-17 conclui com o seguinte:  E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos 

seus amigos; e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Então 

vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o 

conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram 

acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado; e cada um deles lhe deu uma peça de 

dinheiro, e um pendente de ouro. 

E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro; pois teve catorze 

mil ovelhas, e seis mil camelos, e mil juntas de bois, e mil jumentas. Também teve sete filhos 

e três filhas. 

E chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da segunda Quezia, e o nome da terceira 

Quéren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas 

de Jó; e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos.E depois disto viveu Jó cento e quarenta 

anos; e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até à quarta geração. 

Então morreu Jó, velho e farto de dias. 

 

Há pessoas que os seus olhos só estão no carro e no casamento. 

David também teve muitos inimigos, teve muitas batalhas… mas foi o homem segundo o 

coração de Deus. David dizia “O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.” A palavra deve 

estar sempre na tua boca, ainda que te chamem de fanático.  

Tem que haver batalhas, a promoção tem que te fazer suar, depois de passares pelas lutas 

serás promovido. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jó/42/10-17
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Salmos 46:1-2 dizem o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na 

angústia.Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 

transportem para o meio dos mares. 

Ninguém vai impedir o teu propósito. Lucas 22:31-30 descreve: Disse também o Senhor: 

Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo; Mas eu roguei por ti, 

para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 

 

Satanás quer aquele que está sempre a frente e que tem a revelação, esse é que ele quer 

destruir. Aquele (Pedro) que Satanás pediu para cirandar, numa só pregação três mil almas se 

converteram. 

O que é que vence o mundo? A sua fé. Paulo disse “Combati o bom combate, acabei a 

carreira, guardei a fé”.  

Orientação de oração  

§  Pai manifesto na minha vida a vitória da cruz do calvário 

§  Pela fé eu chamo a existência promoção na minha vida  

§  Repreendo distração e rebeldia 

§  Espirito de perda, prejuízo, injúria, mentira com o seu tentáculo, te 

amarro e piso. 

§  Satanás tudo aquilo que você prendeu você vai largar 

§  Há um poder maior, Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada, ele 

passou isso para mim. Em nome de Jesus seja desatada agora aminha 

vida. 

 Quando a tentação de Jó terminou ele venceu, David vencia todas as batalhas e enriquecia 

cada vez mais. Não deixe de vir a igreja, você já não ora mais… levanta-se, tenha fé você anda 

muito distraído. 
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Reflicta nessa pregação e diga: Eu já não vou envergonhar a Deus. 

A chave da nossa vitória é a fé. Vai ouvir o que o Espírito Santo o diz ou o que o Diabo fala? 

Você é guerreiro. 

Coloca mais de Deus no seu coração e não da fama e do dinheiro. Prioridade em Deus, em 

todas as coisas na sua vida venha o seu toque. 

Palavra do Senhor! 

 


