Libertação
Baseado na Obra de Randy Clark - Manual de Treinamento Ministerial

10

1 – O que é Libertação
Numa visão bíblica-cristã libertação é o momento em
que uma pessoa se vê livre de uma prisão espiritual.
Uma pessoa se encontra nessa situação quando um
espírito maligno começa, sob a autoridade de Satanás,
atormentá-la e se possível ele chega ao ponto de entrar
nela e assim manipulá-la de várias maneiras. Muitas
pessoas não se entregam complemente a Jesus e um
espírito mau pode afligi-las ou oprimi-las nas áreas que
não forem entregues ao Senhor. Um crente totalmente
entregue a Jesus não corre o risco de ser aprisionado
por Satanás.

2 – O Efeito da Opressão Demoníaca
Um demônio pode atormentar um anfitrião com
problemas como pesadelos, medo, acusações de
indignidade, culpa, vergonha, dor, doença, angústia,
irracionalidade e coisas semelhantes. Tais sintomas
podem ter outras causas como também podem ser
potencializados pela opressão. O demônio pode dar ao
anfitrião um desejo inoportuno e incontrolável de pecar
através do adultério, pornografia, raiva ou vício.

Veja alguns exemplos de domínio de Satanás na Bíblia:
Atos 5:3 – Ananias mente dominado por Satanás.
Lucas 22: 3-4 – Satanás entra em Judas Iscariotes.
Mateus 9: 32-33 – Um demônio causava mudez em um
homem
Atos 19:11-16 – Judeus foram espancados por
endemoninhados.
Lucas 13: 11-13 – Uma mulher andou encurvada por 18
anos sob o domínio de um espírito maligno.

3 – A Libertação como Elemento Central do
Ministério de Jesus
Em muitas passagens em que os evangelhos falam sobre
o ministério de Jesus a Libertação é mencionada. O
Primeiro capítulo de Marcos é um exemplo: Marcos
1:32-34, 39,
A Libertação também fazia parte das tarefas dadas por
Jesus aos seus discípulos: Mateus 10:7-8, Lucas 10:17 e
Marcos 16: 15-17.

3 – Ocasiões para Ministrar Libertação
a)
b)
c)
d)

Em cultos ou conferências destinadas a isso;
Durante o Louvor e a Adoração;
Em Ambientes Privados;
Quando se ministra aos enfermos.

4 – Distinguindo Manifestações Demoníacas
das Manifestações do Espírito Santo
a) A primeira maneira é através do dom de
discernimento de espíritos.
b) Se houver manifestação seja de que forma for
quando um ministro ou pregador está ministrando
libertação é certo que se trata de algo demoníaco.
c) Se a pessoa está ferindo a si mesmo e a outros é
demoníaco.
d) Mudança de aparência física denotam manifestação
demoníaca: contorções, mudança de voz, recusa a
olhar nos olhos, gritos ou comportamento hostil.

e) Dores de cabeça repentina.
f) Náuseas
g) Bocejos e cochilos constantes durante a Palavra
h) Tosse ou espirros contínuos
i) Linguagem Obscena.
Em situações de dúvida você pode perguntar a pessoa se
ela se sente bem, se está em paz e se Deus está falando
com ela. Se a resposta for positiva a perguntas como
essa provavelmente se houver uma manifestação vem
da parte do Espírito de Deus.

5 – Preparação Pessoal
Acima de tudo, esse ministério deve ser um ministério de amor. Por
trás de toda libertação deve estar um coração cheio do amor de Deus
por uma alma sofredora.
A chave para a libertação é o exercício da autoridade que existe no
nome de Jesus.
Outro entendimento importante: É inútil expulsar um demônio contra
a vontade da pessoa oprimida.
O ministrador deve ter em mente que um demônio não pode oprimir
uma pessoa, a não ser que de alguma forma ele tenha acessado essa
pessoa através de uma porta aberta: pecado, amargura ou trauma.
Essas portas devem ser fechadas pela pessoa que recebe uma
ministração de libertação.

