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A apostasia é real - parte II 

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 
Não negocie. Os argumentos sempre parecem convincentes. “Deus quer que você viva de             
forma leve e tranquila”, “A vida cristã não precisa ser tão radical assim”. Cuidado! Tudo o que                 
Jesus e os apóstolos fizeram foi dando o sangue e a vida. “Se você trabalhou no domingo, na                  
segunda você pode relaxar”. (Pergunta 1). 

O não crescimento é um grande risco! 2 Pedro 3.17-18, a vida cristã não é somente aquilo                 
que você abraça no início da sua fé, é um constante crescimento na presença do Senhor. Se                 
não crescermos, o risco de abandonarmos a fé é grande.  

Seja grato, mas não se conforme. Filipenses 1.6, existe uma obra iniciada, mas ainda não               
acabada. Não se firme no que você já conquistou. (Pergunta 2).  

Precisamos assumir nossas responsabilidades e honrar nossos compromissos. Temos         
capacidade de decidir e resistir. 2 Timóteo 4.7, Paulo guardou a fé. Ele obedeceu. Permaneça               
firme na fé! (Pergunta 3). 

Se mantenha vigilante e firme. Atos 14.22, 1 Coríntios 16.13, Hebreus 3.14, permanecer é um               
processo diário e consciente. Judas 1.3.  

1. Cuide de você e da doutrina. Toda pessoa que tem excesso de confiança tem uma                
grande chance de cair.  

2. Alimente-se da palavra de Deus através da leitura da palavra.  

3. Exercite a piedade. (Pergunta 4).  

PERGUNTAS 

1. Alguma vez você já leu a bíblia e pensou que o que estava escrito ali era radical                 
demais? 

2. Em algum momento da caminhada você percebeu que estava estagnado? O que você             
fez? 

3. Em algum momento você já tentou negociar com Deus? Por que? 

4. O que é exercitar a piedade? 

5. Como rever nossas prioridades e projetar nossa esperança no lugar certo pode nos             
afastar da apostasia? 

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. 

 


