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Supremacia Aérea 
 

Na primeira metade de 1967, o Egito e outras nações árabes em torno de Israel começaram 
movimentos de ameaça contra os militares israelenses, em número extremamente inferior. Seus 
movimentos agressivos chegaram ao auge em junho de 1967, quando os militares egípcios, sírios e 
jordanianos pareciam prontos para atacar e dominar Israel. 

Em 5 de junho de 1967, Israel lançou ataques aéreos, como uma resposta preventiva, destruindo a 
poderosa força aérea egípcia e dando a Israel a supremacia aérea. Com a supremacia aérea 
estabelecida, os militares israelenses com efetivos menores derrotaram os militares das nações 
opostas, matando mais de 20.000 soldados, perdendo apenas menos de 1.000 dos seus próprios e 
tomando um novo território dos inimigos de Israel. 

Como Deus demonstrou por meio de Israel, a supremacia aérea é a chave para a vitória. Há uma 
diferença entre superioridade aérea e supremacia aérea, termos frequentemente usados como 
sinônimos.  

A supremacia aérea é a posição mais alta no controle aéreo na guerra,, onde um lado detém o controle 
total da batalha nos ares  e o poder aéreo sobre as forças opostas. Segundo a OTAN é como colocar a 
força aérea oposta em posição de incapacidade em dar reposta efetiva durante toda a guerra. A 
supremacia aérea significa que um lado detém total domínio sobre o outro. 

A superioridade aérea é o segundo nível, abaixo da supremacia aérea, onde um lado está em uma 
posição mais favorável do que o oponente, mas não domina. 

Na Conferência Global do 50º Aniversário da Aglow em Richmond, Virgínia, Dutch Sheets profetizou,  

Estou ouvindo o Espírito Santo dizer que a igreja de oração - a igreja apostólica, profética e de 
oração aqui e ao redor do mundo agora estabeleceu a supremacia aérea sobre o inimigo. Não é que 
já não tivéssemos teologicamente e em posicionamento, mas agora a temos na prática. 
Agora temos mais do que em teoria, apenas biblicamente. Agora mudamos para este lugar de força. 
Mudamos para este lugar de autoridade. Mudamos para este lugar de revelação onde o Espírito 
Santo pode agora nos dizer: “Você tem a supremacia aérea! Agora vá lidar com o inimigo e, de 
forma implacável, jogue bombas dos céus sobre ele até que ele não seja mais capaz de resistir a 
você.” 
Eu quero dizer a você... Aglow em todo o mundo, Deus nos deu a supremacia aérea e agora não 
vamos mais nos mover apenas no aspecto sacerdotal da intercessão, vamos casar com o aspecto 
real da intercessão. Não somos apenas padres que oferecem orações, não somos apenas um 
sacerdote que adora, não somos apenas clérigos que pedem e representam o planeta Terra para 
Ele, agora estamos nos movendo para a área do sacerdócio real. A ordem Melquisedeque de reis e 
sacerdotes. Um Reino de sacerdotes onde representamos o Rei lá de cima, sentados com Ele, e não 
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vamos pedir apenas como sacerdotes, vamos decretar como reis. (Não orando mais como uma 
viúva, mas como uma noiva.) 
Vamos fazer nossos decretos e onde estivermos decretando, Você decretará uma coisa e ela será 
estabelecida, vamos fazer mais do que citá-la agora. Vamos decretar uma coisa e vamos ver a 
situação se transformando.  

» Vamos decretar que as muralhas ao redor das nações estão caindo e então vamos vê-las 
cair. 

» Vamos decretar que os sistemas malignos que controlam as mentes de homens e mulheres 
em todo o mundo serão agora desmantelados pelo Espírito Santo, e então vamos vê-los ser 
destruídos. 

» Eu ouvi o Espírito Santo dizer 25 anos atrás, quando eu não entendia completamente na 
época, Você mudará completamente esta nação quando a igreja de oração mudar 
completamente da intercessão sacerdotal para a intercessão real também. 

Estamos em guerra  
Efésios 2: 1-2 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, 
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está 
atuando nos que vivem na desobediência.  

 Efésios 6:11-13 Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do 
diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, 
vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois 
de terem feito tudo. 

 Efésios 2:6-7 Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em 
Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada 
em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 

  

http://www.biblica.com/en-us/bible/online-bible/niv/ephesians/2/
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Aplicação prática 
Graham Cooke nos disse que chegará um momento em que passaremos nossa hora de oração em 50 
minutos de adoração com 10 minutos de oração e realizaremos o que está no coração do Pai, porque 
durante nosso tempo de adoração, nos sintonizamos com as conversas que estão ocorrendo no Céu e 
então começaremos a declarar essas conversas celestiais para a atmosfera. E se contra esse tipo de 
oração não houver defesa? E se declarar as conversas celestiais fosse uma manifestação pública da 
supremacia aérea? E se este for o lugar para onde seu grupo está se colocando? Na adoração, 
recebendo estratégia do Céu que destrói fortalezas em sua comunidade? Por que não sua cidade?  

 

1. Dependendo do tempo reservado para esta reunião, tenha canções de adoração ou de imersão 
para tocar. Certifique-se de que todos tenham um diário ou papel e caneta para anotar o que 
estão sentindo enquanto adoram ou contemplam a presença de Deus.  

 

2. Reserve um tempo para ouvir os diferentes pensamentos que foram anotados, procurando 
linhas ou pensamentos comuns e transforme esses pensamentos em declarações para o grupo 
proclamar em conjunto ou da forma que seja mais adequada para o grupo. 

 

 

3. Uma boa maneira de acostumar o grupo a orar de uma maneira diferente é começar a orar 
usando os cartões O Senhor Disse que estão disponíveis na loja Aglow. Dê pelo menos um cartão 
para cada pessoa e peça-lhes que leiam em voz alta. 

 

 

4. Pegue as declarações anotadas durante o momento nº2 e transforme-as em declarações O 
Senhor Disse. Agora o grupo está pronto para declarar em voz alta especificamente o que ouviu 
durante a adoração. 

 

 

5. Espere que Deus dê estratégias que visem desafios específicos em sua cidade e nas cidades 
vizinhas. Ele deseja trabalhar por meio de seu grupo para trazer o Céu à cena em sua cidade, 
suas famílias, suas escolas, seu governo municipal. Essas estratégias irão despir e desarmar o 
inimigo e uma nova liberdade virá.  


