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LIÇÃO 5
Tema:
– Resistindo ao inimigo
Texto base:
– Tiago 407
Dinâmica para relembrar:
– Armadura de Deus (Efésios 6)
". Nossa força está na pessoa e no poder de Jesus (Efésios 6010).
$. Não caçamos o inimigo, ele é que incomodado, quer nos caçar (Efésios
6011, Efésios 6013, 1 Tess 2018).
%. A intenção é permanecer firme, inabalável (Efésios 6013, Salmos 12501).
". Cingir os lombos com a verdade.
A verdade é o que prende a couraça da justiça e onde guarda a espada.
$. Couraça da justiça.
Precisamos ser justos como Deus é. Precisamos ser justificados em Cristo,
pois sem esta justificação não há segurança e salvação.
%. Calçar os pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz.
O evangelho que temos que pregar e crer é somente um, o que Jesus
ensinou, o evangelho da paz com Deus.
&. Escudo da fé.
A fé é o que apaga os dardos do inimigo, pois eles são inflamados e
causam estrago quando a nossa fé é uma fé errada, na pessoa errada e
pela motivação errada.
'. Capacete da salvação.
O capacete da salvação é a parte vital do Cristão. Todo Cristão tem que ter
em mente a sua salvação e não qualquer outra coisa da vida ou da terra.
(. Espado do Espírito, que é a palavra de Deus.
Nossa contra ataque não pode ser de outra forma, mas sem conhecer a
palavra de Deus, não há contra ataque, então o inimigo não cansará de
atacar e nunca fugirá.
– E a oração, que arma é? (Efésios 6018)
– A oração é a guerra espiritual.
Tópicos:
– O alimento do inimigo é o “pó”.
– Referência: 6083 (Gn 207 e Gn 3014). Material de que o homem é feito.
– Em Gênesis 207 Deus forma o homem do pó. Em Gênesis 3014 Deus
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condena o inimigo a comer o pó da terra por todos os dia, ou seja, seu
alimento.
Logo, o alimento do inimigo vem do homem, o seu pecado, o seu erro.
Em Gênesis era uma serpente, mas no livro de Apocalipse a antiga
serpente vira um dragão (Ap. 1209).
Logo, resistir ao inimigo é deixar de alimentá-lo.
Nosso alimento ruim: Hebreus 1309
Nosso alimento bom: João 4034

– Um exemplo de não resistência foi Davi (1 Crônicas 2101).
– Ler na Bíblia hebraica.
– Um exemplo de resistência foi Ezequias contra seu inimigo Senaqueribe (2
Crônicas 3202-8)
– Ezequias agiu sabendo da existência do inimigo (2 Cr 3202).
– Se não consideramos que o inimigo existe, uma hora ele entra e
nos pega desprevenidos.
– Precisamos nos considerar (Rm 6011) o que Deus nos chamou para ser,
soldados em uma guerra, homens valentes (2 Cr 3203, 2 Tm 204).
– Deus conta com pessoas específicas, o valentes que vão em nome
Dele.
– Ezequias mandou fechar as fontes de água para não saciar a sede do
inimigo (2 Crônicas 3203).
– As fontes são pequenas formas de saciar a sede do inimigo, como
nossos erros e pecados.
– Além das fontes, fecharam o rio principal, que corria pelo meio (2 Cr
3204).
– O rio principal são áreas das nossas vidas em que mais somos
vulneráveis e que a ação do inimigo seria mais eficiente.
– Restaurou os muros quebrados para o inimigo não ter como entrar e
sair quando quer (2 Cr 3205).
– Os muros quebrados são coisas básicas que já deveríamos ter e
não temos, como oração, palavra, busca, estudo etc.
– Representa resistência também.
– Edificou torres sobre os muros, um não existe sem o outro, seja torre
de ataque ou de vigilância (2 Cr 3205).
– O muro é útil e resistente, mas se não tiver uma torre de vigia eles
podem derrubar ou subir no muro para invadir quando estivermos
desapercebidos.
– O muro serve para agir antes de entrar na tentação.

– Edificou mais um muro fortificado por fora (2 Cr 3205).
– Além da vigilância temos que fugir da aparência do mal para uma
completa defesa, assim dificilmente seremos pegos (1 Tess. 5022).
– Fez armas (espadas, lanças, etc) e escudos em abundância (2 Cr
3205).
– Abundância de armas é um grande conhecimento da Palavra de
Deus e o preparo para usá-la quando precisar, quando vier o
ataque.
– Abundância de escudo é a fé abundante na pessoa certa, da forma
correta e fazendo uso dela.
– Reuniu o povo (2 Cr 3206)
– Reunir o povo em casa é reunir a família e explicar para eles o que
está ocorrendo.
– Repassar o que você sabe, o que você aprendeu, assim como o rei
passou a sua estratégia de ação para os seus.
– Ajustou a casa e pontuou que Deus estava com Israel e o braço de
carne com o inimigo (2 Cr 3206-8).
– Pontuar para os de dentro sobre Deus, quem é Deus, o que Deus
quer, qual o seu plano.
– Uma geração que não conheceu o Senhor (Juízes 2010).
– O que é se sujeitar a Deus?
– Tiago 407
– Jesus.
– Sua palavra.
– Oração.
– Fé.
– O pecado é desejado pela carne:
– Gálatas 5
– Só dá para resistir “se” vivemos no Espírito (Gl 5016, Gl 5025).
– Jó tinha um cerco pela sua fidelidade e retidão
– Jó 1010
– O cerco era devido à retidão e fidelidade.
– O diabo fica como leão à nossa volta, mas temos que resistir a ele
– 1 Pedro 508-10

Como identificar uma seita:
– Introdução. O que é uma seita?

– Uma seita é uma variação, um desvio, uma mutação de uma doutrina.
– Tópicos:
". A seita usa além da Bíblia outros livros como regra, autoridade e
manual (1 Pedro 1025).
". Sola Scriptura.
$. A seita coloca Cristo em posições diferentes da do filho de Deus e
verdadeiro Messias (1 João 4014-15, João 1406).
". Removem a divindade de Jesus, colocando ele como um profeta.
$. Enquanto para o evangelho é só Jesus e ponto final.
%. Algumas colocam em dúvida a pessoa de Jesus.
%. A seita diz que a salvação é por obras, tudo é por obras, por méritos,
enquanto que a Bíblia tira o mérito e disponibiliza a graça (Efésios
204-10).
". Se tem mais alguém ou alguma coisa é seita, pois Jesus é o único
caminho para a salvação.
&. As seitas dizem que fora daquele local físico não há salvação (2
Coríntios 1103-4).
". Dizem ser exclusivos.
$. Enquanto os cristãos creem que qualquer um que se arrependa dos
seus pecados e creia em Jesus como Senhor e Salvador e se
batizar pode ser salvo, estes grupos dizem que somente os seus
membros podem ser salvos.
%. Algumas seitas dizem que os 144 mil são os membros da sua igreja
(Ap 704).
'. As seitas dizem ser a última novidade de Deus antes do fim dos
tempos ou dos últimos dias (1 Coríntios 3011, 1 Timóteo 401-3, Atos
1501-29, Gl 108).
". Deus já revelou tudo em sua palavra, não há novas revelações.
$. Eles dizem ter uma revelação oculta que só agora Deus revelou.
%. Eles dizem que um anjo ou um ser espiritual os revelou algo novo.

