pessoas. Qual seria a consequência dessa
decepção e qual o alerta que Jesus nos dá?
Segundo o texto, Jesus diz que devido a
decepção, muitas pessoas deixariam que seu
amor se esfriasse, e aí que mora o perigo.
Satanás faz com que a decpcao atinja o nosso
coração e nos leve a ficarmos frios e
insensíveis
ao
próximo,
generalizando
situações e fazendo com que percamos a
principal virtude que Deus colocou em nós: O
AMOR. Portanto precisamos perseverar

QUEBRA GELO: Você se lembra de alguém que
tenha ficado chateado com você, por algo que
vc fez sem querer?

ESTUDO 2 –
Introdução
A batalha espiritual é algo invisível, mas real.
Precisamos sempre estar alertas, para não
permitir que as sutilezas do inimigo entrem na
igreja, nas nossas vidas e venham corroer a nossa
fé. Nesta semana, vamos refletir em uma das
estratégias usadas pelo inimigo: A DECEPÇÃO

3. Leia com o grupo: “Semelhantemente, são
estes os semeados em solo rochoso, os
quais, ouvindo a palavra, logo a recebem
com alegria. Mas eles não têm raiz em si
mesmos, sendo, antes, de pouca duração;
em lhes chegando a angústia ou a
perseguição por causa da palavra, logo se
escandalizam (Mc 4:16,17 )
Jesus fala que uma das sementes que não
prosperam são aqueles que facilmente se
escandalizam ( se decepcionam) por que?

1. Leia com o grupo: “O irmão ofendido
resiste mais que uma fortaleza; suas
contendas são ferrolhos de um castelo”
(Pv 18:19).
Pergunte ao grupo: como você interpretaria
essa passagem?
As cidades fortificadas possuíam muros ao seu
redor. Esses muros eram a segurança de que a
cidade estaria protegida. Eles mantinham
algumas pessoas e invasores fora. Os que eram
considerados uma ameaça à segurança ou
saúde da cidade eram mantidos fora. Assim
são as pessoas ofendidas, decepcionadas,
constroem muros, quando feridos, para
salvaguardar o coração e prevenir futuras
feridas.

A pessoa que não é estável ou fundamentada
na Palavra de Deus revelada é uma grande
candidata para ser levada pela tempestade da
ofensa. Quando damos lugar ao diabo nossas
raízes atrofiam. Chegará o momento em que
não teremos forças para enfrentar a
adversidade ou a perseguição. Entao nos
tornamos errantes espirituais, perambulando
de um lugar para outro, desconfiado e
temeroso de que outros irão maltratar-nos.
Impedido de produzir verdadeiros frutos
espirituais

2. Leia com o grupo:
Neste tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros; levantar-se-ão
muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor se
esfriará de quase todos. Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse será salvo (Mt
24:1a13).
Segundo este texto, Jesus nos adverte que
poderíamos nos decepcionar com muitas

4. Leia com o grupo: porque sabemos que a
tribulação produz perseverança; a
perseverança, um caráter aprovado; e o
caráter aprovado, esperança. E a
esperança não nos decepciona, porque
Deus derramou seu amor em nossos
corações, por meio do Espírito Santo que
ele nos concedeu. Romanos 5:3-5
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O diabo tenta fazer com que através da
decepção percamos a esperança. Qual é a
forma de “não darmos esse lugar ao diabo”?
Há um lado positivo na decepção; é quando ela
nos ajuda a nos voltarmos para Deus como
Aquele em Quem podemos realmente confiar.
Ela nos lembra quem é o ser humano; ela nos
recorda quem somos nós; ela nos apresenta
Quem é Deus.
Por isto, devemos ter sempre diante de nós a
advertência de Jeremias, 1: Bendito é o
homem cuja confiança está no Senhor, cuja
confiança nele está. Ele será como uma árvore
plantada junto às águas e que estende as suas
raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando
chegar o calor, porque as suas folhas estão
sempre verdes; não ficará ansiosa no ano da
seca nem deixará de dar fruto. Não deixe de
ser frutífero por causa da decepção.

Vejam se há alguém que tem sido atacado pela
semente da decepção em seu coração. Ore uns
pelos outros, fortaleço-os
LEMBREM-SE: DIA 03, festa da multiplicação e
aniversário da igreja as 18h ( e não as 18h30) no
salão social do clube dos oficiais na Rua Ten. Julio
Prado Neves 1155 ( rua do canil). Nesse dia, não
haverá culto pela manhã. Haverá também
estacionamento na Rua Mamud Rahd 973

AVISOS
•

5. Leia com o grupo: Perdoa as nossas
dívidas, assim como perdoamos aos
nossos devedores. E não nos deixes cair
em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o Reino, o poder e a glória
para sempre. Amém’.Pois se perdoarem
as ofensas uns dos outros, o Pai celestial
também lhes perdoará.Mas se não
perdoarem uns aos outros, o Pai celestial
não lhes perdoará as ofensas". Mateus
6:12-15
O que estas palavras de Jesus nos advertem?
Elas nos advertem a não cairmos nas ciladas do
diabo, pois ele quer que rompamos nosso
relacionamento com Deus através da amrgura
em nossos coracoes. A chave para sermos
libertos é perdoarmos, e lembrar sempre que
nós também precisamos ser perdoados
diariamente das “decepções” que causamos a
Deus com nossas atitudes, palavras e
pensamentos

Conclusão:
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NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
• AGENDA:
• DIA 08/09 – ACAMPAMENTO DE
ADOLESCENTES – NEXTCAMP
• DIA 29/09 – ACAMPAMENTO DE JOVENS
– LOCOMOTIVACAMP
• DIA 03 DE SETEMBRO – 18H00 – FESTA
DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA, E FESTA DA
MULTIPLICACAO

