Ore com autoridade
Você sabia que pode desfazer as obras do Diabo? Sabia que pode paralisálo? sabia ainda
que ele não tem alternativa senão lhe obedecer? E tudo isso é assim porque, por meio da
Cruz de Cristo você recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para desfazer toda
obra de Satanás. Que tremendo privilégio. Você recebeu autoridade. Toda a sua vida será
grandemente afetada quando você entender que não tem de andar debaixo da opressão do
diabo. Você agora pode usar da sua autoridade para paralisálo.
A grande estratégia do inimigo contra você é a ignorância e a incredulidade. “O meu povo
está perecendo porque lhe falta o conhecimento” (Oséias 4:6). Se o inimigo conseguir
impedir você de descobrir quem você é, que posição ocupa, qual o seu poder e autoridade
então você não representará perigo para ele. Se, no entanto, ele não conseguir mantêlo na
ignorância, ele tentará injetar um espírito de incredulidade, afirmando que tais privilégios são
apenas para gente “super espiritual”. Sendo assim, pare agora mesmo e repreenda todo
espírito de incredulidade e peça a Deus que lhe conceda espírito de revelação no pleno
entendimento da verdade. Não existem super servos. Você é tão servo quanto o maior dos
servos de Deus.
Diante disso, você precisa saber qual é a base da sua autoridade. Em que ela está firmada. Se
pensarmos nas autoridades que há no mundo fica fácil entendermos esse ponto. O que faz
com que alguém tenha autoridade no mundo? Gostaria de mencionar pelo menos quatro
razões. Há aqueles que têm autoridade em função de sua posição. Outros por causa do nome
que possuem. Há também aqueles cuja autoridade é fruto do seu poder militar e bélico e
ainda outros cuja autoridade é baseada na posição daqueles a quem representam.
Podemos dizer que a nossa autoridade tem como base a nossa:
1. posição, ...”(Efésios 1:2022)
2. filiação, (I João 3:8)
3. poder e Gálatas 3:27
4. representação. (II Coríntios (5:20).
Autoridade por Posição
“...o qual exerceu Deus em Cristo ressuscitandoo dentre os mortos, e fazendoo sentarse à
sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, 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 seus pés...”(Efésios 1:2022).
“E juntamente com Ele (Jesus) nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus” (Efésios 2:6).
Você sabe onde Cristo está agora? Assentado nos lugares celestiais. Ele está acima de todo
principado, e potestade e poder. É uma posição tremendamente elevada, de muita autoridade.
Não foi em vão que Jesus disse: “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra...” (Mateus
28:20). Esta é a posição de Cristo, mas onde está você? Você precisa saber que você está
onde Cristo está. Aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com ele (I Co. 6:17). Você
foi unido ao Senhor. Como o corpo está unido a cabeça, assim você foi unido a Ele. Quando
Cristo morreu, você morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Mas
esta não é toda a verdade. Quando ele foi elevado aos lugares celestiais, você também foi
elevado. O Seu corpo está na terra, mas você está unido a ele num só Espírito nos lugares

celestiais. Esta é a sua posição: acima de todo principado, potestade e poder. Esta é a sua
autoridade no mundo espiritual. Se no mundo existem pessoas que gozam de autoridade por
causa de sua posição, muito mais você. Você está ocupando a posição mais elevada do
mundo. É tão elevada que todas as hostes malignas não têm outra alternativa a não ser se
submeter a você.
Quando você der uma palavra de comando não olhe para cima, olhe para baixo. Da posição
em que você se encontra o diabo só pode estar debaixo dos seus pés.
Você foi incluído em Cristo. Fomos enxertados em Cristo. Se estamos nele então também
estamos onde ele está. Somos um com Cristo. Mas lembrese de uma coisa. Para que você
possa usar essa autoridade em primeiro lugar é preciso revelação de que você já é justo em
Cristo. Quando vivemos de acordo com a verdade de que fomos justificados
espontaneamente a justiça de Cristo se manifestará em nosso viver diário.
Autoridade por Filiação
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo (I João 3:8)
Existem pessoas que se gloriam da sua linhagem, da sua família. São o que chamamos de
nobres de sangue azul. Essa linhagem importante pode ser base de autoridade em muitos
lugares. Você também é um nobre de sangue azul, azul celestial. Você é filho do Rei. Dentro
de você reside a própria natureza de seu Pai. Você não é filho adotivo, você é gerado. Você é
gerado pelo Espírito Santo de Deus.
Cada semente gera segundo a sua espécie. Semente de goiaba gera goiaba, semente de
cachorro gera cachorro e semente de Deus gera filhos de Deus. Não somos Deus, mas somos
da sua natureza, somos seus filhos. Por fora não há nada que diferencie você das outras
pessoas. É como a sarça no deserto. Uma sarça como todas as outras, mas com uma
diferença, sobre ela estava o fogo da vida de Deus. Isto é tudo o que importa. Dentro de você
há algo que queima, a vida de Deus, a própria natureza de Deus reside em você.
“Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo”. (Salmo 82:6). Como filhos do Rei
gozamos de uma tremenda autoridade. Desobedecer a você é desobedecer o próprio Rei. Que
maravilha! Que privilégio! Tudo quanto se possa dizer a respeito de Deus em sua natureza
pode ser dito a respeito de seus filhos e isto inclui você. “Maior é o que está dentro de você
do que aquele que está no mundo” (I João 4:4). Eis a garantia da sua autoridade como filho.
Um grande privilégio dos filhos é que eles podem usar o nome de seu Pai. Quando você
nasceu como filho de Deus, recebeu um nome. Quando você nasceu aqui recebeu o nome do
seu pai, que indica a família que você pertence. Porque é filho, você usa aquele nome, e tem
direito a tudo quanto é de seu Pai. Tudo que é dele é seu também. Mas você não usa apenas
aquele nome, você é aquele nome, esta é a sua identidade.
A autoridade que esse nome representa também lhe pertence e os poderes do inferno devem
respeitar você.
Autoridade Pelo Poder
O poder de Deus é o próprio Espírito Santo. Este poder não está apenas dentro de nós, nos
tornando filhos, mas também sobre nós. O poder de Deus é como uma roupa sobre você.
Gálatas 3:27 diz que: “Todos quantos foram batizados em Cristo de Cristo foram
revestidos”. Saiba então que você está revestido de Cristo. Diante disso quando for expulsar
um demônio, mandeo olhar para você. Quando o diabo olha para nós ele não nos vê, mas vê
a Cristo, pois estamos revestidos dele. Este revestimento nos dá poder e autoridade.

As veste indicam autoridade. Quando um guarda está desempenhando o seu serviço ele
precisa de um uniforme. Suponha que você veja um policial na rua sem uniforme. Ninguém
o respeitará como um policial. Ele perdeu sua autoridade porque está sem uniforme. Se um
guarda sem uniforme se colocar diante de um carro e ordenar que este pare, ele correrá o
risco de ser atropelado. O sinal da nossa autoridade é o revestimento, o uniforme. Nós temos
este revestimento, o Espírito Santo é o nosso uniforme de autoridade. Quando estamos
revestidos com ele temos a mais alta autoridade do universo. Lembrese que o seu poder
está no seu revestimento de poder e na sua arma.
A arma é a palavra de Deus em sua boca. É uma arma poderosa para se prevalecer em Deus e
ferir o inimigo. Talvez você pergunte: “será que podemos perseguir nossos inimigos?” A
resposta é um tremendo “sim”. Certa vez um amado discípulo me perguntou como poderia
inflingir dor a um demônio. Eu lhe disse que isso só seria possível pela confissão da Palavra
de Deus. Logo então ele se deparou com um endemoninhado com quem pode testar esta
verdade. Extasiado ele percebeu que o demônio se contorcia e gritava pedindo que parasse
cada vez que ele proferia as verdades da Palavra de Deus debaixo da unção do Espírito
Santo. Sabemos também que existem miríades de anjos cujo trabalho é zelar pela autoridade
de Cristo. Se um demônio ousa desafiar a autoridade de Cristo podemos pedir a Deus que
envie os seus anjos para executar o seu juízo.
Você é um soldado revestido de poder e autoridade, munido com a mais poderosa arma do
universo: a palavra de Deus. Você pode ligar e desligar, atar e desatar. Você tem poder e
autoridade para decretar a vontade de Deus.
Autoridade por representação
“De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso
intermédio.” (II Coríntios (5:20).
Nesse trecho vemos o melhor exemplo de um representante: o embaixador. O embaixador
representa a sua nação e, no lugar onde se encontra, é a maior autoridade do seu país. Você
também é um embaixador de Deus. Você está aqui para representar os interesses de Cristo e,
nesta posição, você está investido de uma grande autoridade. Você também recebeu uma
procuração do Rei para representálo aqui na terra. Esta procuração é o precioso nome do
Senhor Jesus. Toda autoridade que estava em Jesus está no seu nome. E ele deu esse nome a
você. Você pode usálo. Não depende tanto de quem você é, depende de quem esse nome
representa. Você está autorizado a usar esse nome. Quando mandamos alguém em nosso
nome é como se nós mesmos estivéssemos indo. Se o presidente manda alguém representá
lo, e desonramos o seu representante, estamos desonrando o próprio presidente. O céu, a
terra e o inferno reconhecem o que Jesus fez. Tudo quanto Jesus fez, toda a autoridade, todo
o poder, a totalidade das suas realizações achamse em seu nome. E o nome na sua boca vai
gerar tudo aquilo que o poder de Jesus pode operar.
Amado, você já é conhecido no céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Mas já é hora
de você também ser conhecido no inferno. Em Atos 19:15, os demônios disseram: "conheço
a Jesus e a Paulo, e vós quem sois? "Imagine, Paulo era conhecido no inferno. Não só porque
tinha autoridade, mas porque a usava. Comece você também a usála e os demônios
certamente dirão: "Ai! Ai! Lá vem o homem de Deus e nós sabemos quem ele é!
A oração de autoridade
A maneira como nós expressamos a autoridade é através da oração. Mas não é através de
todo tipo de oração, mas através da oração de autoridade. Todos nós estamos familiarizados

com a oração de petição, de ações de graças e praticamos bastante o louvor e a adoração,
mas existe um tipo de oração que poucos crentes conhecem, é a oração de autoridade.
A oração de autoridade é a oração para ligar e para desligar. É a oração que fazemos falando
diretamente ao problema e não com Deus.
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que
desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mt. 18:18
Não é que a terra pediu para desligar. A terra tão somente desligou. Não é uma oração em
que pedimos a Deus que desligue, mas é o uso da autoridade para desligar. Quando ligamos
na terra o céu concorda e também desliga.
Isso pode soar como presunção. Afinal podemos ordenar alguma coisa ao céu? Mas isso está
bem claro na Palavra de Deus. Quando os filhos fugiam de Faraó eles chegaram diante do
mar vermelho. O que fez Moisés naquela situação? O que todos nós fazemos, ele clamou a
Deus. Mas a resposta de Deus naquela situação foi surpreendente. “Disse o SENHOR a
Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu
bordão, estende a mão sobre o mar e divideo, para que os filhos de Israel passem pelo meio
do mar em seco” (Ex. 14:1516). A vara era o símbolo da autoridade que Deus tinha dado a
Moisés. Dessa maneira Deus estava dizendo: “usa a autoridade que lhe dei, usa a oração de
autoridade. Não precisa clamar a mim dê o comando e eu agirei.” Isso é simplesmente
sensacional!
Qual é a base da nossa autoridade? Quando o Senhor morreu na cruz ele resolveu o problema
da nossa velha criação, na sua ressurreição ele nos introduziu na nova vida da nova criação,
mas quando ele foi assunto aos céus ele nos colocou numa nova posição em relação ao
diabo. Efésios 2 diz que estamos assentados com ele nos lugares celestiais acima de todo
principado e potestade (Ef. 2:6).
A Palavra de Deus diz que quando Cristo ressuscitou em foi elevado aos céus ele ganho uma
posição de autoridade. O seu nome está acima de todo nome. A verdade é que Deus
ressuscitou a Jesus e o fez assentarse “à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo
principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no
presente século, mas também no vindouro” (Ef. 1:2021). Veja que a posição de Cristo é
tremendamente elevada. Ele acima de todo principado e poder.
Mas a verdade não é apenas essa. Nós fomos incluídos em Cristo de forma que a morte de
Cristo foi a nossa morte, a sua ressurreição foi também a nossa, mas a sua ascensão foi
também a nossa ascensão. Estamos assentados com ele nos lugares celestiais.
É dessa posição que nós oramos hoje. Aqueles que sabem orar entendem a diferença entre
orar para baixo e orar para cima. Quando oramos para baixo estamos exercendo a nossa
autoridade sobre os poderes malignos que estão debaixo dos nossos pés.
Essa é a oração de autoridade. Quando conhecemos a vontade de Deus a respeito de um
assunto específico, não precisamos mais orar pedindo que Deus faça. Pelo contrário,
devemos orar com autoridade comandando que aquilo se faça em nome de Jesus. Ordenamos
que seja assim.
Você precisa entender a posição celestial da igreja. Nós estamos unidos a Cristo. O diabo
sempre procura nos tirar dessa posição celestial, pois a posição celestial é a posição de
vitória.
Como fazer a oração de autoridade
O Senhor Jesus deixou bem claro que podemos fazer a oração de autoridade.

Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Erguete e lançate no
mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por
isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim
convosco. Mc. 11:2324
O Senhor Jesus está falando de oração. Ele até mesmo diz que essa é uma oração de petição,
mas não vemos nenhum pedido dirigido a Deus. Ele não diz: “ó Deus, por favor, tira esta
montanha e lançaa no mar.” Mas o que diz ele, realmente? “Se alguém disser a este monte:
Erguete e lançate ao mar”. Ele diz: “se alguém disser a esse monte...” As palavras são
proferidas ao monte e não a Deus. Essa é a oração de autoridade.
Estamos habituados a pensar em oração como sendo uma súplica a Deus do tipo: “ó Deus,
remove essa montanha e lancea no mar.” O Senhor não diz que devemos falar a Deus sobre
a montanha, mas em vez disso o Senhor diz que precisamos ordenar à montanha. O Senhor
afirma que falar ao monte ordenandolhe que se lance ao mar é uma forma de oração.
Oração de autoridade não é pedir algo a Deus, mas usar a autoridade de Deus a fim de lidar
diretamente com os problemas. Todo crente vencedor precisa aprender essa oração, deve
aprender a falar ao monte.
Qual é o significado do monte? O monte é tudo aquilo que se coloca diante de nós para
obstruir o nosso caminho. É todo obstáculo lançado pelo diabo para impedirnos de avançar.
O que devemos fazer nessas circunstâncias? Muitos irmãos quando enfrentam um problema
em casa ou no trabalho começam a orar pedindo a Deus que remova o problema, mas aqui o
Senhor mesmo nos diz que devemos dar uma ordem para que o monte saia.
Você ordenar para a doença: “Saia de mim”. Ordene contra o temperamento explosivo
dizendo: “não te aceito na minha vida. Sai de mim!”. Você precisa ter ousadia para orar
sobre os problemas que aparecerem dizendo: “Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que me
deixe” ou “Não permitirei que continue na minha vida”. Pode ser que a montanha se recuse a
sair, mas você precisa perseverar crendo que já é como você disse.
A base para orarmos a oração de autoridade é a completa convicção que se trata da vontade
de Deus. Se tivermos a menor dúvida de que a vontade de Deus seja remover esse monte,
não teremos fé para ordenar contra ele.
Não devemos, porém, pensar que a vontade de Deus será feita automaticamente na terra. É
preciso que haja um grupo de vencedores ligando na terra a perfeita vontade de Deus. A
Igreja, usando a oração de autoridade, pode controlar o inferno. Pela autoridade do Senhor
podemos desfazer as obras do diabo e colocar limites para a ação do maligno.

