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Satanás está voltando para casa!
Lucas 11. 14-26

ESTUDO
Estamos vivendo no limiar da fé; entorpecidos e negligenciando a fé em dias próximos

ao dilúvio. Em uma geração perversa, não podemos levar a fé de qualquer maneira. Não

existe neutralidade. Ou Jesus é tudo para nós, ou ele não é nada. (Pergunta 1).

Reveja seus caminhos e se posicione! Jesus tem mais compromisso com a nossa vida

eterna do que com nossos prazeres momentâneos. (Pergunta 2).

O diabo vai fazer de tudo para que o ignoremos. Ignorar uma lei não faz com que ela

deixe de existir. Do mesmo modo, ignorar satanás não faz com que ele deixe de

existir. (Pergunta 3).

Fuja do relativismo e não pereça por falta de conhecimento. Para saber o que é de

Deus ou não, aplique o filtro: tudo aquilo que não edifica os meus valores cristãos e que

promove a causa de satanás no mundo e destitui Deus, não serve para entrar na minha

casa. Cuidado com as tentativas de ajustar a bíblia ao seu pensamento e juízo. Cristo

nos chama para a renúncia, somos nós que nos adequamos a ela. (Pergunta 4).

A salvação exige obediência. O que Deus precisa para fazer algo novo na terra é uma

promessa e alguém obediente. Nossa fonte de vitória não está no quanto lutamos contra o

diabo, mas no quanto obedecemos a Deus. (Tiago 4.7). Sujeitar-se a Deus é o primeiro

passo.(Pergunta 5).

Não acredite na mentira que diz “uma vez salvo, livre das influências malignas”.

Busque o discernimento espiritual através da oração, da palavra e do jejum.(Pergunta

6, 7).

A cruz foi o pagamento por toda a humanidade. A guerra espiritual se vence

conformando-me à imagem de Jesus todos os dias. (1 João 3.8). A nossa vitória não

começa hoje, a nossa vitória já foi consumada. (Pergunta 8).
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Convide Jesus para entrar na sua casa! O diabo só permanece na sua casa se você

deixar. Não se esconda em um conforto mental promovido pela criação de um falso

evangelho e lembre-se: não existe meio termo. (Pergunta 9).

PERGUNTAS
1. O que é viver no limiar da fé?

2. Como se manter firme na fé em uma geração como a nossa?

3. Qual é o risco de viver uma vida ignorando a existência de satanás?

4. Você costuma refletir nos efeitos que as coisas que você consome tem sobre você?

Por que é importante fazermos isso?

5. O que fazer quando conhecemos alguma verdade bíblica que não corresponde

com a nossa crença ou com o modo que vivemos?

6. Se somos salvos, por que ainda somos seduzidos pelo diabo? Como perceber

quando isso está acontecendo?

7. Como ter discernimento espiritual?

8. Como você se sente quando peca? De que maneira você lida com isso?

9. Como estamos gastando nossa vida hoje? Estamos dando o melhor da nossa

saúde para o que? Vamos esperar o fim da vida para nos arrependermos?

BETHEL NEWS
Face a Face Mulheres - pré-inscrição aberta para quem deseja servir, no link.
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.

FEVEREIRO
19/02 - Seminário Interno Alinhando a Visão
20 e 22/02 - Culto com Apóstolo Je�erson Neto (EUA)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6AvoryiuXW6Oq4X_DBzaQ9I-5Yw6lfmwTt-Nthmz5TI1KA/viewform

