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Prefácio

E

ntre os dias 6 e 9 de outubro de 1995, Stephen Kaung
compartilhou duas mensagens sobre Poder Espiritual, seguidas por um período de perguntas e respostas, na oitava
Conferência Nordeste de Fim de Semana, na Harvey Cedars
Bible Conference, em Long Beach Island, New Jersey, EUA.
As mensagens proferidas foram transcritas neste livro com
sua permissão e editadas para maior clareza.
Neste volume da Série Espiritualidade, Stephen Kaung
nos convida a considerarmos três tipos diferentes de poder:
o poder da alma, o poder divino e o poder maligno. Segundo ele, todos esses poderes são muito reais e não devemos
pensar que há apenas o poder de Deus neste universo. Pelo
contrário, há poder da alma em todo lugar e, naturalmente,
há poder maligno neste mundo.
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Visto que é muito difícil para nós distinguirmos esses poderes observando apenas a sua manifestação exterior,
esta é a razão pela qual o povo de Deus é tão enganado.
Somente quando olhamos para a origem, a fonte e também
para as consequências é que somos capazes de distinguir
esses três tipos de poder.
“Os sinais e maravilhas podem vir de Deus, mas
2 Tessalonicenses 2:9 nos diz que nos últimos dias haverá
as obras de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas. Também sabemos que até psiquicamente podemos
produzir sinais e maravilhas. Portanto, é quase impossível
distingui-los somente pela manifestação exterior.”
O que é poder? Qual é a diferença entre poder e autoridade? Como distinguir esses três níveis de poder? Como
saber qual poder está operando em nossa vida?
Definitivamente, esta é uma obra repleta de discernimento espiritual, que responde a essas complexas questões, e de grande ajuda para o povo de Deus neste tempo
do fim.

Os Editores
Monte Mor, fevereiro de 2018
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C a p í t u lo 1

DISCERNINDO OS PODERES

Efésios 1:15-23 – Por isso, também eu, tendo ouvido
a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para
com todos os santos, não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no
pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso
coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos
santos e qual a suprema grandeza do seu poder para
com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu
poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o
dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade,
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e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir
não só no presente século, mas também no vindouro.
E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o
seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em
todas as coisas.
Atos 1:6-9 – Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures
o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua
exclusiva autoridade; mas recebereis poder, ao descer
sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e
até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus
elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.

D

izem que os anos 70 foram a década do “eu”, os anos
80 a década do poder do dinheiro e os anos 90 a década
do poder. Não apenas o mundo inteiro parece estar falando
sobre poder, mas o poder está nos lábios de muitos filhos
de Deus.
Graças a Deus que a Igreja hoje está consciente da
sua falta de poder. Onde está o poder que vemos demonstrado no livro de Atos? Na história da Igreja primitiva, durante trinta e poucos anos depois da ascensão do Senhor o
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poder do evangelho prevalecia sobre o mundo conhecido.
Nesse período o evangelho foi pregado em Jerusalém, em
toda a Judeia, Samaria e até os confins da Terra. Naquele
tempo, os confins da Terra era Roma. Notamos tal poder
espiritual na Igreja durante aqueles primeiros dias. No segundo e no terceiro século a Igreja sofreu grandes perseguições. Mesmo quando o Império Romano exerceu a sua
força para exterminar a Igreja, houve tal poder para sofrer,
resistir, ser fiel e vencer. Vemos o poder entre aqueles mártires; a glória do Senhor estava sobre eles. Esse poder era
tão forte que não foi o Império Romano que conquistou a
Igreja, mas ele foi conquistado.
Agora chegamos ao final desta era, e é razoável pensarmos no poder. Onde está o poder do evangelho? Onde
está o poder da Palavra de Deus? Onde está o poder que
vemos na história da Igreja no livro de Atos? Precisamos de
poder para concluir esta era. Creio que o desejo, a sede
de poder é tão grande entre o povo de Deus que ele se torna confuso. Enquanto houver poder, não importa de que
tipo seja, nós o queremos, nos apegamos a ele. Por isso há
muita confusão, muita destruição; há muitas falsificações,
muitas fraudes em toda esta área do poder. Esquecemo-nos
de que neste universo há mais de um poder. Em outras palavras, além do poder de Deus, há muitos outros poderes
existentes neste mundo. A menos que sejamos capazes de
discernir, de diferenciar, de conhecer que tipo de poder é,
estamos em perigo de sermos enganados e traremos muita desgraça para o Senhor em vez de promover o reino de
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Deus. Portanto, é tempo de considerarmos juntos diante do
Senhor, com humildade e com o coração aberto, e buscá-lO
sobre toda esta questão do poder espiritual.

– Três Tipos de Poder –
Para a nossa reflexão, consideraremos três tipos diferentes de poder. Primeiro, há o poder da alma ou poder
humano. Segundo, há o poder divino ou poder espiritual.
Terceiro, há o poder diabólico ou poder maligno. Todos esses poderes são muito reais. Não pense que há apenas o
poder de Deus neste universo. Há poder da alma em todo
lugar e, naturalmente, há poder maligno neste mundo.
É muito difícil para nós distinguir esses poderes simplesmente pela sua manifestação exterior; se você olha isso,
quase não pode ver a diferença entre o poder da alma, o
poder de Deus e o poder satânico. A razão pela qual o povo
de Deus é tão enganado é porque ele só vê a manifestação,
mas ela não nos revelará a diferença. Somente quando olhamos para a origem, a fonte e também para as consequências, os efeitos, é que somos capazes de distinguir esses
três tipos de poder.

– O Poder Humano –
O poder humano se origina na alma do homem caído.
É o poder da alma; é o poder psíquico. O salmista Davi disse
em Salmos 139:14: “Graças te dou, visto que por modo
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assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras
são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem…”.
Nós seres humanos somos feitos de uma maneira assustadora e maravilhosa – não apenas maravilhosa,
mas assustadora. Mesmo com o avanço da ciência, com
a atual onda de conhecimento, ainda não podemos compreender o poder que está no homem: em seu corpo, em
sua alma e em seu espírito. Quem pode conhecer o poder
do corpo? Esta é a menor parte. Pense no nosso cérebro.
Quem pode conhecer o poder do nosso cérebro? O mais
moderno computador não pode ser comparado com o cérebro que Deus fez de modo maravilhoso, mas assustador.
O que a mente pode pensar disso? É apavorante quando
você pensa nisso. Na verdade, dizem que o homem usa
apenas uma pequena porção do poder cerebral. A maior
parte dele ainda não foi utilizada.
Pense sobre o nosso corpo. Ele pode se ajustar ao
nosso meio ambiente – aquecendo-se ou esfriando-se. Há
tal poder em nosso corpo para se revitalizar. O poder do
nosso corpo físico é maravilhoso e assustador.
Pense em nossa alma. Quando Deus fez o homem,
Ele tomou a terra e a modelou na forma de um homem. Isso
se tornou o nosso corpo. Ele tem os mesmos elementos
que a terra. Ele saiu da terra e volta à terra. Então Deus soprou nas narinas daquela forma terrena, e a Bíblia diz que o
homem se tornou alma vivente. Nós seres humanos temos
uma alma. Temos emoções; temos intelecto; temos volição,
vontade. Quem pode medir o poder da nossa alma?
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Deus criou o primeiro homem, Adão, e deu-lhe o domínio sobre as aves do ar, as bestas do campo, os peixes do
mar. Ele tinha controle sobre todas essas criaturas. Pense
em Adão. Ele nunca tinha estado na escola, mas quando
Deus apresentou-lhe todos os animais, ele os olhou e nomeou cada um deles. Ele era um zoologista nato com tremendo poder na alma.
Deus o colocou em um jardim (acredito que devia ser
um enorme jardim) e disse: “Vigie-o”. Não havia nenhum
muro naquele jardim. Se fosse murado, com uma só porta,
então Adão teria se tornado o guardador da porta. Teria sido
fácil guardar o jardim da intrusão do inimigo. Mas ele era quase um parque público. (Bem, naquele tempo era um parque
privado. Pertencia a Adão e Eva.) Deus disse: “Guarde-o”.
Uma pessoa, com a ajuda de sua esposa, era capaz de ser o
muro em torno de todo o jardim. Que poder!
Por causa da queda do homem, esse poder é latente
nos seres humanos. Hoje, a ciência moderna, a psicologia, a
parapsicologia estão apenas começando a provar esse poder
latente da alma. Ele é interessante, fascinante, mas perigoso, porque é da vontade de Deus que, depois da queda do
homem, seja mantido sob controle. Não deve ser liberado.
Se existir alguém que saiba como liberar um pouco desse
poder latente, ele é capaz de muita coisa; ele é capaz de
governar e controlar. Se você ler a história, encontrará muitos ditadores que sabiam como liberar um pouco do seu
poder latente para influenciar, controlar e governar. Mas
digo novamente: esse poder latente está sob controle. Ele é
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mantido neste corpo caído. O nosso corpo é uma restrição
natural a este poder latente. Se você sabe como se libertar
do seu corpo, ou até da consciência do seu corpo, é capaz
de liberar o poder latente da alma.
Pense em nosso espírito. Antes da queda do homem,
nosso espírito tinha um poder tremendo. De todas as criações deste mundo, o homem tem a capacidade de conhecer
a Deus, comunicar-se com Ele e recebê-lO em seu ser – ser
unido a Deus na vida; e tudo isso está no espírito do homem. Mas infelizmente, por causa do pecado, esse espírito
está morto para Deus. Está cortado da comunicação com
seu próprio ambiente, que é Deus. O homem perdeu esse
poder, mas graças a Deus ele é recuperado em Cristo Jesus.
O inimigo de Deus tenta seduzir as pessoas a liberarem seu poder da alma. Infelizmente, hoje o homem moderno está tentando liberar o poder da alma, um poder que,
para o nosso próprio bem, Deus disse que deve estar sob
controle e não ser liberado.

– Poder Divino –
Deus é o poder supremo acima de todos os poderes.
Ele é a origem do verdadeiro poder espiritual. Davi disse:
“Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e
a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na
terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por chefe
sobre todos” (1 Cr 29:11). Ele também disse: “Uma vez
falou Deus, duas vezes ouvi isto: Que o poder pertence
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a Deus…” (Sl 62:11). Deus é a fonte do poder, do poder
divino, do poder espiritual. O nosso Deus é onipotente.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa
fazer. Você não pode limitá-lO de nenhuma forma. É pelo
Seu poder que Ele criou todas as coisas. Ele criou você e eu
pelo Seu poder. Seu poder é puro, espiritual, celeste, divino,
abnegado e eterno.
Se você comparar o poder da alma com o poder espiritual, descobrirá que é a diferença entre o céu e a Terra. O
poder de Deus é celestial; o poder do homem é terreno.
O poder de Deus é abnegado; o poder humano é egocêntrico. Se você atentar para a manifestação exterior, o poder da
alma ou poder humano é muitas vezes um substituto para o
poder divino. Nós o substituímos, embora não o saibamos.
Quantos do povo de Deus hoje vivem pelo seu poder da
alma em vez do poder de Deus! Quantos trabalhos de Deus
são feitos pelo poder da alma em vez do poder espiritual!
O poder espiritual nos dá a capacidade de fazer a vontade de
Deus. Não pense que o poder da alma lhe dá capacidade de
fazer a vontade de Deus. É justamente o oposto. O poder
da alma lhe dá capacidade de fazer a sua própria vontade.
O poder espiritual lhe dá a capacidade de fazer a obra de
Deus. Não pense que o poder da alma pode fazer a obra
de Deus. Muitos estão tentando, estão fazendo isso; mas
lembre-se de que o Senhor dirá a respeito deles: “Não os
conheço”. O poder da alma corrompe o trabalho de Deus;
ele confunde a obra de Deus; ele destrói a obra de Deus.
O poder espiritual nos conduz a Deus; o poder da alma nos
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conduz a nós mesmos. O poder espiritual edifica o caráter
espiritual para que possamos nos parecer com Cristo; o poder espiritual nos edifica.

– Poder Maligno –
Há um poder neste mundo que se origina em Satanás. Satanás quer dizer “adversário, o inimigo de Deus”. Ele
foi criado como um brilhante, belo e dotado arcanjo chamado Lúcifer. Gostaria de saber se ele foi o primeiro anjo
criado. Ele era o querubim ungido, o guardador do trono de
Deus. A ele foi dada uma grande beleza, dons e poder; mas
infelizmente ele pensou em si mesmo em vez de pensar em
seu Criador. Gostaria de saber se no princípio ele era aquele
que tinha sido indicado para guiar as hostes angélicas na
adoração e louvor a Deus. Porém gradualmente o orgulho
entrou em seu coração. Ele quis aquela glória. Ele quis aquela adoração. Ele quis ser igual a Deus. Um ser criado quis
ser igual ao seu Criador. Ele se tornou Satanás, o adversário
de Deus. Sim, ele foi lançado para fora da presença de Deus,
mas conduziu um terço dos anjos à rebelião. Ele estabeleceu seu próprio reino das trevas; ele é muito poderoso,
muito dotado. Mas o nosso Senhor Jesus disse: “Vós sois
do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na
verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai
da mentira” (Jo 8:44).
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Não pense nem por um momento que não existe
esse poder maligno neste mundo. Algumas pessoas tentam
não crer em Satanás. Certamente não cremos que ele tenha
chifres, ou um rabo, ou seja feio. A Bíblia diz que ele é lindo. Entretanto, ele e os seus seguidores e muitos dos seus
demônios estão neste mundo. O poder maligno é algo a
ser reconhecido, embora muitas pessoas não acreditem no
poder diabólico. Creio que é o maligno que faz você crer que
não há nenhum mau poder para que ele possa controlá-lo.
Deus enviou Moisés para entregar uma mensagem
a Faraó: “Deixe o Meu povo ir para que possam servir a
Mim”. Certamente Faraó não os deixaria ir, portanto Deus,
através de Moisés, realizou milagres, maravilhas e sinais.
Mas quando Moisés estava realizando essas maravilhas,
milagres e sinais na corte de Faraó, houve encantadores e
sábios que fizeram a mesma coisa. Moisés lançou ao chão
seu cajado, e ele se tornou uma serpente. Os encantadores
lançaram ao chão os cajados deles, e todos eles se tornaram serpentes; mas a serpente de Moisés engoliu todas as
serpentes deles. Moisés levantou seu cajado sobre o Nilo, e
este se tornou em sangue. As pessoas não podiam beber a
água. Os encantadores fizeram a mesma coisa. Moisés chamou as rãs, e elas cobriram toda a terra do Egito, entrando
até no palácio, na cama de Faraó. Os encantadores fizeram a
mesma coisa. Em 2 Timóteo 3:8, Paulo deu até os nomes de
dois encantadores – Janes e Jambres. Eles resistiram a Moisés com milagres, com maravilhas – com poderes malignos.
Certamente o poder maligno é limitado. Ele não se parece com o poder de Deus, que é ilimitado. Assim, quando
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Moisés feriu o pó e este se converteu em piolhos, que subiram no corpo das pessoas e até mesmo no corpo dos encantadores, eles tentaram fazer o mesmo com sua magia,
mas não funcionou. Finalmente reconheceram que era a
mão de Deus.
Portanto, lembre-se: há o poder maligno neste mundo; há falsificações. Se você olhar para a manifestação exterior, é a mesma coisa; não há nenhuma diferença. Mas a
fonte é diferente; o resultado é diferente.
O Novo Testamento nos diz que a nossa luta não é
contra carne e sangue. Não pense que os seus inimigos são
a carne e o sangue. Externamente, sim, pode ser o seu vizinho. Os seus inimigos podem ser os seus amigos ou até os
membros da sua própria família. É como se eles estivessem
em guerra contra você, e você está se esforçando contra
eles, mas é tudo um engano. Você está lutando com o inimigo errado. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas
“contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do
mal, nas regiões celestes” (Ef 6:12).
O poder maligno é muito real, mas é uma falsificação. Ele tenta confundir o poder espiritual. O poder maligno
também é poder espiritual. Mas para nossa consideração,
quero restringir as palavras poder espiritual àquele verdadeiro poder espiritual que é de Deus, que é benéfico para
nós, que nos edifica. O poder maligno, o poder satânico, o
poder diabólico, o poder demoníaco destroem as pessoas.
Eles levam o povo de Deus à perdição, à destruição.
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Assim, temos três poderes diferentes diante de nós.
E qual é a palavra de Deus sobre eles? No que diz respeito
ao poder da alma ou poder humano, por causa da condição
caída do homem, a vontade de Deus é que não o usemos.
Devemos temer esse poder. Agora me pergunto se você entende o que é esse poder. Temo que a maior parte dos cristãos não saiba a diferença entre espírito e alma. Na verdade,
no mundo, as pessoas não consideram o espírito porque ele
está morto.
Lembro-me de que, quando eu era rapaz, havia uma
senhora missionária que vivia conosco e a chamávamos de
Vovó. Ela foi da Virginia (EUA) à China para ser diretora de
uma escola inglesa. Meu avô mandou meu pai àquela escola
para estudar inglês para que ele pudesse ajudá-lo em seu
negócio e lá essa senhora o conduziu ao Senhor. Quando se
aposentou, em vez de voltar ao seu país, ela ficou conosco.
Sempre que ficava decepcionada, dizia: “Oh, minha alma e
meu corpo”. Mas onde está o espírito?
Em nossa mente, é apenas a alma e o corpo. Fora
está o corpo; dentro está a alma e nada mais. Para um incrédulo, isso é em parte verdadeiro. Digo em parte porque
no incrédulo seu espírito está morto para Deus, mas muito
vivo para o poder do mal. Ele ainda pode comunicar-se com
o mundo espiritual do mal, mas não há nenhuma comunicação com Deus. Hoje, até mesmo a principal linha da teologia cristã acredita que somos feitos de duas partes e não
três. Acredita-se que o espírito é parte da alma.
A psicologia, que é a ciência da alma, começou a sondar a alma e descobriu algo mais profundo do que ela, que
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foi chamado de parapsicologia. Ainda se pensa que ela é
parte da alma. Que confusão!
As pessoas não sabem a diferença entre o espírito e
a alma, por isso não podem distinguir o poder do espírito
do poder da alma. Muitos cristãos estão vivendo a sua vida
pelo poder da alma. Eles usam a sua forte determinação de
ser um bom cristão. Fazem votos e promessas ano após
ano: “No próximo ano não farei isso; farei aquilo”. No ano
seguinte, têm de fazer a mesma promessa. Muitos cristãos
hoje amam o Senhor, mas se você sondar a fonte, ela é o
amor-próprio, não o amor ágape. Eles amam do modo que
pensam que Deus deve ser amado porque é o modo como
amam a si mesmos. Muitas pessoas estimulam a sua emoção pensando que esta é a forma de adorar a Deus. Mas
Deus é Espírito; você não pode tocá-lO com a alma. Muitos
pensam que podem servir a Deus por terem muitas ideias
brilhantes de como Ele deve ser servido. Você pensa que é
mais sábio do que Deus? Você pensa que Deus precisa de
você para ser Seu conselheiro, para ter algumas ideias criativas porque Ele não é capaz de pensar nessas coisas?
Não nos conhecemos. Estamos usando todo tempo
o nosso poder da alma em coisas espirituais. Posso dizer
com humildade que a maior parte da nossa vida cristã é
vivida pelo nosso poder da alma. Às vezes lamentamos que
a nossa vontade não é suficientemente forte. Lamentamos
por não sermos suficientemente brilhantes. A maior parte
do nosso serviço a Deus é feita no poder da alma. Grande
será o dia em que você começar a temer a si mesmo.
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Muitas vezes pensamos em Martinho Lutero como
uma pessoa que foi muito corajosa, muito valente. Ele enfrentou o imperador, o papa, os cardeais, a nobreza. Contudo, ele disse: “Temo o papa que está dentro de mim”.
Ele falava dele mesmo. Philip Melanchthon, o teólogo da
Reforma, que foi uma pessoa brilhante, disse: “Este velho
Adão em mim é demais para o jovem Melanchthon. Não
estou à altura dele”.
Gostaria de saber se você chegou a este ponto.
Se você nunca tiver percebido o poder da sua alma e o dano
que ele pode fazer à sua vida espiritual e à obra de Deus,
você ainda não descobriu o segredo do poder espiritual.
Somente quando chegamos ao fim de nós mesmos é que
abandonamos o nosso poder da alma e nos tornamos fracos para que o poder de Deus seja manifestado. Por isso
precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para
vermos que todo o poder que vem do nosso ser natural, do
homem caído, do velho Adão, do ego, tem que ser entregue
à cruz. Este é o caminho de Deus.

– A Limitação do Corpo –
Hoje o poder latente da alma está naturalmente sob
o controle do corpo. Você sabe por que as pessoas querem
fazer todas essas meditações orientais e coisas semelhantes? Você sabe por que as pessoas, como encontramos nas
Escrituras, se abstêm de comer carne e proíbem o casamento? Estes se tornam os ensinamentos de Satanás. Por que
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elas fazem isso? Porque estão tentando livrar-se do controle do seu corpo. Se forem capazes de controlar seu corpo,
colocá-lo sob seu poder, se forem capazes de sair do seu
corpo, o poder latente da alma é liberado.
Tenho um amigo cuja alma pode sair do corpo e ter
visões. Conheço pessoas que podem profetizar; elas podem
ver coisas a milhares de quilômetros de distância. Usarei
uma pequena ilustração que uma diretora de escola secundária certa vez me contou (hoje ela é cristã e ama o Senhor).
Quando ela era estudante, na época de exames, ficava muito
tensa porque não sabia quais seriam as questões, então usava a hipnose. Quando ela estava sob o poder hipnótico, era
capaz de entrar na sala do professor e ver todas as questões.
Quando a alma é levada para fora do corpo, o poder latente é
liberado. Quem está hipnotizado pode mastigar ferro porque
está fora de sua consciência. A consciência é uma proteção
natural. Alguns ditadores são vegetarianos porque querem
liberar seu poder latente. Neste mundo, você pode fazer sucesso se for capaz de liberar seu poder latente. Você pode
controlar pessoas, mas isso é contra a lei de Deus. Porque
o homem caiu, Deus diz que o poder da alma tem que estar
sob controle. Deus usa o nosso corpo para conter o poder da
alma. Você é mais poderoso quando está semiconsciente do
que quando está consciente.
Além disso, já que nós somos do Senhor, Ele quer
que o nosso espírito controle a nossa alma. Por isso, nunca
tente se voltar para o caminho do poder da alma. É perigoso porque as Escrituras nos dizem que a sabedoria que
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é de baixo é terrena, animal e diabólica (veja Tiago 3:15).
A Terra, a alma e o diabo são aliados. Tudo o que é do mundo e tudo o que é da natureza caída do homem é aliado do
diabo. Se você provar o poder da alma, consequentemente
cairá no poder diabólico. Você está pisando em gelo fino; é
muito perigoso.

– A Vontade de Deus acerca do Poder da Alma –
Qual é a vontade de Deus acerca do poder da alma?
A vontade de Deus é que precisamos reconhecê-la, temê-la – temer mais o poder da alma do que o pecado.
Quando o nosso Senhor Jesus esteve na Terra, Satanás O
provou e tentou suscitar Seu poder da alma. O poder da
alma do Nosso Senhor era puro porque Ele nunca caiu;
Ele era sem pecado. Mesmo a Sua humanidade era sem
pecado, perfeita. Por isso Sua alma era pura e o Seu poder
da alma era poderoso e puro. Mesmo se Ele tivesse usado
Seu poder da alma não teria sido pecado. Não é como
nós. Se usarmos o nosso poder da alma, é pecado. Satanás
tentou fazê-lO usar Seu poder da alma: “Transforme estas
pedras em pão; Tu estás com fome. Faça-o por Ti. Tu podes
fazê-lo”. O Senhor disse: “Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”
(Mt 4:4). Por toda a Sua vida negou Seu poder da alma.
Ele disse: “Eu nada posso fazer de mim mesmo” (Jo 5:30).
Isso é verdade? De certo modo, Ele poderia ter feito muitas coisas. Ele poderia ter feito mais coisas do que Adão.
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Mas Ele disse: “Eu nada posso fazer de mim mesmo”, porque tinha entregado Seu ego à cruz. Por toda a Sua vida Ele
permitiu que somente o poder de Deus passasse pelo Seu
ser e fosse manifestado, e a obra foi feita.
Em 2 Coríntios 1:9, Paulo disse: “Contudo, já em nós
mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos…”.
Se você quiser experimentar o poder espiritual, tem que negar seu poder da alma. Não há nenhum outro caminho.

– A Vontade de Deus acerca do Poder Maligno –
No que se refere ao poder da alma, é preciso ir para
a cruz; no que se refere ao poder maligno, é preciso que
ele seja rejeitado. Por exemplo, segundo Deuteronômio 18,
todos esses poderes diabólicos são abominações à vista de
Deus. Quando o nosso Senhor Jesus esteve na Terra, Ele
expulsou os demônios; Ele não tinha nada a ver com os
poderes malignos. Quando os demônios gritavam: “Tu és o
Santo de Deus”, Ele dizia: “Cale-se!”. Ao expulsar os demônios, Ele demonstrou o poder de Deus.
Quando Paulo estava em Filipos, havia ali uma menina
escrava que tinha espírito de adivinhação. Ela tornou seus
mestres ricos porque podia profetizar e seguia Paulo todos
os dias dizendo: “Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação” (At 16:17). Era
como se o poder maligno estivesse ajudando Deus na pregação do evangelho. Ele sempre o faz e ainda está fazendo
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hoje. Mas qual foi a atitude de Paulo? Ele estava aflito, estava zangado, indignado. Ele virou-se e disse: “Em nome de
Jesus Cristo, eu te mando: retira-te dela. E ele, na mesma
hora, saiu” (At 16:18).
Com o poder maligno temos que tomar uma posição
– resistir, resistir e resistir. Esta é a nossa atitude. O poder
da alma é um substituto; o poder maligno é uma falsificação. O primeiro precisa ser negado; o segundo precisa ser
rejeitado. Esta é a vontade de Deus.

– A Diferença entre Poder e Autoridade –
O que é poder? Qual é a diferença entre poder e autoridade? O poder é a habilidade de agir; é a força. A autoridade é a liberdade de agir, o direito de agir.
A autoridade espiritual origina-se em Deus. Deus é
a única autoridade neste universo. Todas as autoridades
vêm de Deus, são estabelecidas por Deus. Ele é a autoridade. Às vezes Ele pode delegar autoridade às pessoas,
mas aqueles a quem dá autoridade nunca se tornam autoridades. Deus é a autoridade. A autoridade está em Deus,
nada mais. Ele pode delegar autoridade a certa pessoa,
mas a autoridade que ela tem é Deus nela; não é a própria
pessoa. Lembre-se disso. Às vezes é dada autoridade às
pessoas e a mente delas começa a mudar. Elas pensam:
“Agora sou uma autoridade”. Esta é a queda das autoridades. Nada corrompe mais as pessoas do que a autoridade porque elas pensam que são uma autoridade. “Posso
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