IGREJA BATISTA DO CAMINHO
Igreja Missionária em Células no Modelo dos 12
Rua Monsenhor João Coutinho, 205
Treze de Maio - João Pessoa - PB

ESTUDO DE CÉLULA

Nº 84

12/11/2017

PALAVRA:  DESTRUINDO TUDO AQUILO QUE ME AFRONTA
INSPIRAÇÃO: 1 SAMUEL 17.24-26, 45-47
Afronta é ofensa, insulto, humilhação, desrespeito, vergonha, ameaça. O Diabo faz de tudo para
nos afrontar e fazer parecer que ele é mais forte ou maior que nós, pois ele sabe que a afronta
nos prejudica. Veremos hoje duas formas da afronta nos prejudicar:
1. A afronta limita a nossa alma e nos impede de reagir
Através da audição e visão nossa alma pode se contaminar com as afrontas do inimigo, e acabar
fazendo com que sejamos atemorizados e tomemos decisões de aceitar a derrota. O exército de
Israel via e ouvia as afrontas de Golias e decidiram não reagir, pois estavam amedrontados.
Compartilhe: Você já se sentiu com medo de algo, mesmo sendo fácil de vencer?
2. A afronta causa negatividade
Para não enfrentar os seus medos, as pessoas se tornam negativas e aceitam facilmente a
derrota. Isto é mentalidade de gafanhoto, ou seja, se sentir pequeno diante de uma situação.
Compartilhe: Quantas vezes você já enfrentou algum medo que você tinha? Você tinha uma atitude
positiva ou negativa diante daquilo? Como você venceu?
3. O que fazer?
Colocar o foco em Deus. Ele é maior do que qualquer afronta! Davi colocou o foco em Deus,
sabendo que Deus o faria vitorioso. Davi fechou os olhos e os ouvidos para as ameaças do
gigante, não foi paralisado, não aceitou a negatividade e venceu.
Convite
O Diabo nos afronta com o pecado, porém Deus já nos deu a vitória contra o pecado através de
Jesus. Jesus removeu toda dívida do pecado, cravando-a na cruz! (Colossenses 2.14). Receba-o
hoje, e seja livre das afrontas do Diabo.
Avisos:
Congresso Estadual da Visão Celular:
Dias: 17 a 19 de novembro | Inscrição: R$ 20,00 (Crianças: de 10 anos acima é pago)
Local: Seminário Betel Brasileiro, Av. Aurélio de Lyra Tavares, S/N, Alto do Mateus
Rede de Casados: 25 de novembro, às 19h

