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AULA - EBD - 06/01/2019
LIÇÃO 1

MOVIMENTO DE BATALHA ESPIRITUAL

C. Peter Wagner
Teólogo, autor de mais de 70 livros (para promover a guerra espiritual 
e o apostolado), missionário e professor.
Criador do termo “terceira onda”, nome dado às igrejas 
“neopentecostais”.
Serviu por 30 anos como professor de “Crescimento da Igreja” na 
Escola de Seminário Teológico Fuller de Missões Mundiais.
Também lecionou os cursos sobre dons espirituais e o conhecido 
curso MC510, chamado “Sinais, Maravilhas e Crescimento da Igreja”, 
em 1982 junto com John Wimber, até sua aposentadoria em 2001.
Ele era o presidente da “Global Harvest Ministries, fundado em 1992 e 
chanceler emérito da “Wagner Leadership Institute” que treina líderes 
para se juntar em um movimento conhecido como a “Nova Reforma 
Apostólica”, uma organização que Wagner também ajudou a fundar.
Wagner já esteve no Brasil, para o terceiro encontro da Rede de 
Guerra Espiritual no país (de acordo com o sociólogo Ricardo 
Mariano). Ele também foi convidado pela Comissão Nacional de 
Evangelização realizada pela Igreja Presbiteriana (de acordo com o 
reverendo Augustus Nicodemus Lopes). 
É o principal apóstolo da Nova Reforma Apostólica.
Presidente da Coalizão Internacional de Apóstolos, que reúne cerca 
de 500 apóstolos sob sua direção.
Ele, profetizando sobre Todd Bentley (disse que o Espírito Santo o 
ensinou a curar pessoas com chutes e socos na cara) disse:

Seu poder aumentará. 
Sua autoridade aumentará. 
Seu favor aumentará. 
Sua influência aumentará. 
Sua revelação aumentará.

Ajudou Cindy Jacobs a criar o Apostolic Council of Prophetic Elders 
(ACPE, Conselho Apostólico de Anciões Proféticos)
Morreu em: 21 de outubro de 2016, aos 86 anos.
Fundou a Rede Internacional de Guerra Espiritual (International 
Spiritual Warfare Network), em 12 de fevereiro de 1990, que se tornou 
em janeiro de 1997, com Cindy Jacobs, a United States Spiritual 
Warfare Network (USSWN, Rede de Batalha Espiritual dos Estados 
Unidos). Em 2000, Peter mudou o nome para United States Strategic 
Prayer Network (USSPN, Rede de Oração Estratégica dos Estados 
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Unidos), e em 2006 se tornou a USGAPN (United States Global 
Apostolic Prayer Network), da qual era Apóstolo Sênior e líder 
internacional. É o líder internacional da Global Apostolic Prayer 
Network (GAPN, Rede Apostólica Global de Oração).
Na área de transferência de riquezas, é o Apóstolo Presidente do Zion 
Apostolic Council, do The Hamilton Group (THG) e do Apostolic 
Council for Kingdom Wealth (ACKW).
Referências:

http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/36630/morre-c--
peter-wagner-teologo-professor-e-criador-do-termo-a-terceira-
onda.html?p=1 
https://ejesus.com.br/peter-wagnerapostol-o-falso-profeta/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YEwsG4lsXq4 
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-apostolos-no-
exterior-1.html
https://setemontes.com.br/products/a-grande-transferencia-de-
riquezas 
https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-orientado-espirito-
santo-curar-chutes-socos-40906.html 

Cindy Jacobs
Apóstola e Profetisa
Membro do Conselho Executivo da ICA (Coalizão Internacional de 
Apóstolos).
Segunda mais importante mulher da Nova Reforma Apostólica, atrás 
apenas de Doris Wagner.
Casada com Mike Jacobs (também da ICA) são os fundadores e líderes 
do Generals International (anteriormente Generals of Intercession), um 
ministério internacional de intercessão e guerra espiritual.
Profetizou a anos atrás que o presidente do Brasil seria da Lagoinha.
Foi uma dos Apóstolos que consagraram o Apóstolo Terra Nova em 
novembro de 2001.
Foi a primeira a profetizar sobre Peter Wagner ser apóstolo.
Referências:

https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-organizacoes-
apostolicas.html
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-apostolos-no-
exterior-1.html 
http://www.letusreason.org/Latrain21.htm 

http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/36630/morre-c--peter-wagner-teologo-professor-e-criador-do-termo-a-terceira-onda.html?p=1
http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/36630/morre-c--peter-wagner-teologo-professor-e-criador-do-termo-a-terceira-onda.html?p=1
http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/36630/morre-c--peter-wagner-teologo-professor-e-criador-do-termo-a-terceira-onda.html?p=1
https://ejesus.com.br/peter-wagnerapostol-o-falso-profeta/
https://www.youtube.com/watch?v=YEwsG4lsXq4
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-apostolos-no-exterior-1.html
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-apostolos-no-exterior-1.html
https://setemontes.com.br/products/a-grande-transferencia-de-riquezas
https://setemontes.com.br/products/a-grande-transferencia-de-riquezas
https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-orientado-espirito-santo-curar-chutes-socos-40906.html
https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-orientado-espirito-santo-curar-chutes-socos-40906.html
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-organizacoes-apostolicas.html
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-organizacoes-apostolicas.html
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-apostolos-no-exterior-1.html
https://www.ministeriocesar.com/2010/04/apostolos-apostolos-no-exterior-1.html
http://www.letusreason.org/Latrain21.htm
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Neuza Itioka
Fundadora e presidente do Ministério Ágape Reconciliação.
Possui o bacharelado em Teologia (Faculdade Metodista Livre).
Formada em Pedagogia pela USP.
Doutora em Missiologia pelo Seminário Teológico Fuller .
Desde 1988 vem atuando na área de Libertação, Cura Interior e Batalha 
Espiritual.
Publicou os livros Os Deuses da Umbanda, A Noiva Restaurada, 
Restauração Sexual, Libertando-se de Prisões Espirituais, Cristo nos 
resgata de toda maldição, entre outros.
Foi ungida Apóstola (Agosto de 2002) pelo também Apóstolo Rony 
Chaves, da Costa Rica, o mesmo ungiu Valnice Milhomes ao mesmo 
título em 2001, todos são ligados ao Dr. Morris Cerullo. Tanto Valnice 
quanto Morris já profetizaram o fim do mundo, o americano anunciou 
que seria em 2000 e a brasileira em 2007, ambos erraram.
Falsas profecias de Neuza Itioka:

Jesus voltará em 2017 e 2018:
A teoria de Neuza a cerca da volta de Jesus se baseia na profecia 
do Rabino Ben Samuel, morto em 1217, que teria dito que 2017 
seria um ano especial para Israel. Sim, de acordo com os 
acontecimentos, a figueira que representa Israel floresceu em 1947 
e o Senhor disse que, a geração que assistiu o florescimento não 
passaria, até que todas estas coisas acontecessem. Uma geração 
dura 70 anos. De 1947 mais 70 anos corresponde a 2017. (Lc. 
21.29-33)
Eliminação da população:
Neusa Itioka também previu para os próximos anos a eliminação de 
90% da população mundial.

Referências:
http://renatovargens.blogspot.com/2011/01/as-novas-heresias-de-
neusa-itioka.html 
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-neuza-itioka-
confirma-conteudo-da-carta-sobre-a-vinda-de-jesus-em-2017-
ou-2018-mas-se-nega-a-comentar.html 
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-brasileira-afirma-que-
jesus-voltara-entre-2017-e-2018-apos-iluminates-e-onu-se-
unirem-pelo-anti-cristo.html 
http://www.cacp.org.br/volta-de-jesus-para-2017-ou-2018/ 

http://renatovargens.blogspot.com/2011/01/as-novas-heresias-de-neusa-itioka.html
http://renatovargens.blogspot.com/2011/01/as-novas-heresias-de-neusa-itioka.html
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-neuza-itioka-confirma-conteudo-da-carta-sobre-a-vinda-de-jesus-em-2017-ou-2018-mas-se-nega-a-comentar.html
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-neuza-itioka-confirma-conteudo-da-carta-sobre-a-vinda-de-jesus-em-2017-ou-2018-mas-se-nega-a-comentar.html
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-neuza-itioka-confirma-conteudo-da-carta-sobre-a-vinda-de-jesus-em-2017-ou-2018-mas-se-nega-a-comentar.html
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-brasileira-afirma-que-jesus-voltara-entre-2017-e-2018-apos-iluminates-e-onu-se-unirem-pelo-anti-cristo.html
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-brasileira-afirma-que-jesus-voltara-entre-2017-e-2018-apos-iluminates-e-onu-se-unirem-pelo-anti-cristo.html
https://noticias.gospelmais.com.br/apostola-brasileira-afirma-que-jesus-voltara-entre-2017-e-2018-apos-iluminates-e-onu-se-unirem-pelo-anti-cristo.html
http://www.cacp.org.br/volta-de-jesus-para-2017-ou-2018/
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Renê Terra Nova
Fundador do MIR (também M12 - modelo dos 12), mesmo modelo do 
G12 criado por César Castellanos. Anos depois ele rompeu com César, 
seu pai na fé, e criou o M12.
Foi levantada como patriarca, tendo a mesma unção de Abraão.
Levantou sua mãe como apóstola matriarca por ter um útero profético.
Criador da marca Z7 de produtos de beleza, uma empresa de 
marketing multi-nível, como o M12.
A quantidade de falsas profecias dele é incalculáveis, basta dar uma 
simples pesquisada em seus vídeos.
Este é um dos piores falsos profetas e líderes.
Referências:

https://noticias.gospelmais.com.br/rene-terra-nova-mae-apostola-
matriarca-utero-profetico-57816.html 
https://noticias.gospelprime.com.br/z7-marketing-multinivel-
ungida/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ywQJ4k-G3AM 
http://www.cacp.org.br/volta-de-jesus-para-2017-ou-2018/ 

Outros membros que preciso citar
Apóstolo Rony Chaves (criador da guia profética anual)
Apóstola Valnice Milhomens (paternidade, cura interior, falsa profecia 
da volta de Jesus, ungida a apóstola por Dr. Rony Chaves)

Conclusão sobre estas pessoas
Todos estão envolvidos com o apostolado.
O apostolado lhe dá “super poderes”, como imunidade (ser 
inquestionável, só prestando contas a Deus e olhe lá).
Todos estão envoltos de falsas profecias e aberrações heréticas.

https://noticias.gospelmais.com.br/rene-terra-nova-mae-apostola-matriarca-utero-profetico-57816.html
https://noticias.gospelmais.com.br/rene-terra-nova-mae-apostola-matriarca-utero-profetico-57816.html
https://noticias.gospelprime.com.br/z7-marketing-multinivel-ungida/
https://noticias.gospelprime.com.br/z7-marketing-multinivel-ungida/
https://www.youtube.com/watch?v=ywQJ4k-G3AM
http://www.cacp.org.br/volta-de-jesus-para-2017-ou-2018/
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Distorcem a palavra usando versículos isolados e aplicando a “eisegese 
(aplicação de idéias próprias)”.
Todos participam e estão fortemente ligados ao “movimento de batalha 
espiritual”.

Princípios do Movimento de Batalha Espiritual
Dualismo (duas forças iguais competindo - Deus e o diabo).
Foco no diabo.
Busca pelo chefe da gangue.
Saber nomes dos demônios é crucial para vencê-lo.
Espíritos territoriais (demônios sempre dominarão as regiões e áreas).
Mapeamento espiritual (descobrir onde o principal demônio daquela 
região está alojado - seu trono).
Destronar satanás (tirar satanás do seu trono antes de poder 
evangelizar).
Maldição hereditária (você precisa navegar 4/5 gerações atrás para 
poder ser livre da sua maldição, mesmo sendo cristão).

Algumas frases de Neuza Itioka, uma das principais deste movimento:
Neuza Itioka, em um curso sobre Batalha Espiritual também da uma 
estratégia de oração de guerra:
“(1) Louvando e entronizando ao Senhor, declarando o seu senhorio; 
(2) confessando os pecados da cidade ou da nação; (3) Pedindo 
perdão por elas; (4) Identificando os demônios e os príncipes; (5) 
Amordaçando, amarrando, imobilizando e destronando; (6) 
Agradecendo a vitória do Senhor; (7) Pedindo que Jesus Cristo venha 
agir.
Enviou uma carta dizendo que entendeu o que estava acontecendo no 
mundo espiritual após assistir os DVDs sobre os Iluminatis.
O fato de você estar salvo não significa que você não está debaixo de 
maldição. Então, o que tem que fazer? Nós temos que verificar o que 
aconteceu há quatro, cinco gerações atrás. Você quebra, perde perdão 
por aqueles pecados. No mundo o que existe? A lei da semeadura e da 
colheita. Se seu avô, bisavô, tataravô, tiver feito alguma coisa, você 
querendo ou não querendo, está pagando. Romanos capítulo 10 é só 
salvação. Está tudo em Deuteronômio 28: Eu coloco diante de vocês a 
bênção e a maldição. Outra coisa, veja só Jeremias também [abrindo a 
bíblia], 5�7: "Nossos pais pecaram, e já não existem; e nós levamos as 
suas maldades". (Repetiram a mesma coisa de Ezequiel 18 e Jeremias 
31�29, mas a realidade é Lm 5�16).
Quase tudo é baseado no que os demônios falam: "Eu não vou dar esse 
daqui, porque ele me foi dado pelos avós. Foi consagrado para mim". 
Não é a toa que ela tem um livro só sobre os “demônios do Brasil”.
Referências:

http://www.cacp.org.br/batalha-espiritual/
https://guiame.com.br/gospel/reportagens-especiais/neuza-itioka-

http://www.cacp.org.br/batalha-espiritual/
https://guiame.com.br/gospel/reportagens-especiais/neuza-itioka-estar-salvo-nao-significa-que-voce-nao-esta-debaixo-de-maldicao.html
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estar-salvo-nao-significa-que-voce-nao-esta-debaixo-de-
maldicao.html 

Regras para implantar uma igreja:
Descobrir aonde é a sede, o trono, de satanás naquela região.
Amarrar o príncipe dos demônios territoriais.
Expulsar, vencer, aquele demônio.
Começar o evangelismo.

Conclusão:
Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem isso de forma mais 
prática: Mateus 28�18-20
Eles citam que abriram igrejas após usar essas doutrinas, mas em 
diversos outros lugares onde aplicaram, não abriram igreja 
nenhuma.

Gnosticismo
Primeira seita criada pela igreja. Citado por Irineu (130-200) no livro 
“Contra os Hereges”.
A salvação só seria possível através de um conhecimento específico 
junto com práticas mágicas, sobre Deus e a vida, revelados aos 
“iniciados”, dando a eles condições de se salvarem.

Conclusão:
Esses movimentos são ramificações dessas heresias. Se você não tem 
esses conhecimentos ou participa desses cursos, será um amaldiçoado 
para sempre.

Principais textos para a questão dos demônios:
Marcos 5 e Daniel 10�13

Em Daniel 10�13 o texto cita que um principado resistiu ao anjo, mas 
Miguel veio para ajudar e o anjo permaneceu com os reis da Pérsia. 
Como tirar do texto uma doutrina como esta? Já que o principado foi 
teoricamente vencido, que benefício trouxe isso para a Pérsia? Qual foi 
a estratégia de Daniel para descobrir o demônio, seu nome, sua 
atuação e seu trono ou sua sede? Daniel apenas fez o que está no 
versículo 12.

Histórico da chegada de Jesus em Marcos 5 à terra dos gadarenos (em 
Lucas: gerasenos, de Gerasa), onde tinha um endemoninhado. 

Marcos 3:
Acusavam Jesus de expulsar demônios porque era Belzebu e Jesus 
explicou como que um demônio expulsaria outro (divisão no inferno). 
Os demônios são organizados com certeza, e possuem estratégias 

https://guiame.com.br/gospel/reportagens-especiais/neuza-itioka-estar-salvo-nao-significa-que-voce-nao-esta-debaixo-de-maldicao.html
https://guiame.com.br/gospel/reportagens-especiais/neuza-itioka-estar-salvo-nao-significa-que-voce-nao-esta-debaixo-de-maldicao.html
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para nos destruir.
Marcos 4:
Jesus passou o dia inteiro falando suas parábolas (verdades 
espirituais). Ao entardecer foi de barco para o outro lado (Gadara), mas 
perguntaram entre si “quem é este que até o vento e o mar lhe 
obedecem“ (Sl 65�7, Sl 89�8-9). Tem gente que ainda se assusta com 
milagres, mas podemos fazer mais que isso, reconhecendo quem 
Jesus é e o glorificar.
Marcos 5:
Ao descer em terra o demônio vai até Jesus (v. 6). O demônio estava 
no sepulcro ou no homem que morava no sepulcro (cavernas) (v. 2, 5)?. 
O demônio conhecia Jesus por suas duas naturezas (humana e divina), 
e com isso responde a pergunta de Marcos 4�41. Tem gente que 
conhece demônio, mas não conhece Jesus (Marcos 1�24, Marcos 1�34). 
Marcos 5:
O demônio não pediu para ficar nas cavernas, sepulcros ou cemitérios, 
mas para ficar nos porcos e Jesus permitiu (v. 13). Se temos que 
expulsar os demônios territoriais, segundo a doutrina que ensinam, 
Jesus permitiu o demônio ficar? Em Lucas 8�29 o demônio também 
levava aquele homem ao deserto.
Marcos 5:
No versículo 17 mostra o caráter daquele povo. Eles suplicavam para 
Jesus sair, mas nunca tiraram o demônio de perto deles. Ouvindo eles, 
no versículo 18 e 19 Jesus pede ao que fora liberto para contar as 
coisas que Ele tinha feito. (As vezes o demônio dá mais lucro, e isso 
fará com que expulsem Jesus e deixem os demônios). Em Atos 16 
Paulo expulsou o demônio de uma menina que fazia adivinhações e os 
homens revoltados acabaram prendendo Paulo, pois ela dava lucro 
(Atos 16�19).  

Falsos ministros e demônios que se transfiguram em anjos de luz (2 
Coríntios 11k13-15). 

Falsos ministros ensinam doutrinas de demônios: (1 Timóteo 4�1).
Falsos ministros enganam (1 Tm 4�1).
Falsos ministros fazem o povo abandonar a fé (1 Tm 4�1).
Falsos ministros são homens hipócritas, mentirosos (1 Tm 4�2).
O evangelho foi dado para pessoas simples, porque até os mais 
simples podem entender que o evangelho se resume em um nome, 
uma pessoa, um Deus, um Espírito e um sangue.


