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A apostasia é real 

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a 
espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios (1 Timóteo 4.1) 

ESTUDO 
Nós somos a geração que está mais próxima dos últimos dias. Paulo traz um alerta a Timóteo.                 
Não é uma suposição, é o Espírito quem afirma. Não é uma suposição. Vai acontecer! 

Apostasia significa abandonar a fé. São os espíritos enganadores que trazem doutrinas e             
ensinamentos enganosos que normalmente parecem ser verdade. Atualmente, temos acesso e           
conhecimento vindo muito “fácil”, através da internet por exemplo. Pode vir muita coisa boa,              
mas pode vir muito ensino enganoso. (Pergunta 1). 

A fé pode ser perdida. 2 Timóteo 2.19. A Bíblia nos mostra um fundamento firme que Deus                 
estabelece e também diz de um homem que decide abandonar a iniquidade.  

A salvação uma vez abraçada pode ser abandonada. Lucas 22.31. Colossenses 3.22-23. 1             
Tessalonicenses 3.5. 1 Timóteo 1.19. A Bíblia nos convida a permanecermos firmes! 

Você nega a fé quando não cuida bem da sua família, você está pior do que alguém                 
condenado ao inferno. 1 Timóteo 5.8. (Pergunta 2).  

Nossas dificuldades não são desculpas, nem motivos para abandonarmos a fé. Hebreus            
10.38. Apocalipse 2.13. Nós não temos o direito de abandonar a nossa fé. Ela é dada                
gratuitamente, mas custou o sangue de Jesus Cristo.  

O ensino de demônios nem sempre traz tristeza. A estratégia de satanás nem sempre é te                
dar uma vida miserável, muitas vezes é te dar tudo o que você sempre quis. São coisas que                  
você pode olhar e pensar que são de Deus. (Pergunta 3).  

A apostasia não acontece de um dia para o outro. 1 Timóteo 4.2. O evangelho é                
abandonado num histórico. “Eu não fui ao culto e está tudo bem comigo”. O diabo não quer te                  
afastar da igreja, da célula, do marido ou da esposa. Ele quer te afastar de Deus eternamente.  

Não temos direito de odiar ninguém, mas você pode escolher quem ministra no seu              
coração. 2 Pedro 3.17-18. Cuidado para não ser levado pelo erro de princípios morais de               
pessoas ao seu redor, das pessoas que te influenciam. Filipenses 1.6. (Pergunta 1).  

O Deus que te chamou é o Deus que vai prover que você continue alicerçado nEle. Não                 
admita nada que tire isso da sua vida. 1 Pedro 5.10. Mesmo que não tenhamos a mesma                 

 



 
 

força, a Bíblia nos garante que em Cristo nós podemos mais. Que nós podemos melhorar! Não                
há nada sobre a Terra que a fé não possa realizar.  

A nossa fé deve ser guardada! Judas 1.24-25. 2 Pedro 1.10-11. (Pergunta 4). Ninguém              
tropeça em montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras no meio do caminho. 2 Timóteo              
4.7. (Pergunta 5).  

PERGUNTAS 

1. Quais são suas principais fontes de ensino? Você tem alguma filtro para não acreditar              
em qualquer coisa que escuta? 

2. Como podemos negar a nossa fé? O que é negar a fé? 

3. Como reconhecer o que vem de Deus ou não?  

4. Como podemos guardar a nossa fé? 

5. O que podem ser essas pequenas pedras? Como fazer para esquivar?  

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


