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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
10º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: AS FORTALEZAS ESPIRITUAIS E ALMA PRESA.
Depois das lições sobre os dons do Espírito Santo, de saber que as pessoas
precisam dos seus dons e que Deus quer te usar você precisa tratar com as fortalezas
espirituais, a alma presa e da idolatria para ser usado por Deus. Esta lição tem como
objetivo: identificar áreas de que você precisa ser liberto. Compartilhe com seu discipulador.
As fortalezas espirituais
2 Coríntios 10.3-5- Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, 4
pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição
de fortalezas;5 derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento
de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo;
As fortalezas são locais fortificados nos quais existe um poder no controle.
Espiritualmente elas podem existir no corpo e na alma (mente, vontade e emoções). Só os
cristãos podem ter fortalezas, os incrédulos estão completamente controlados por satanás.
Um exemplo de fortaleza espiritual: Lembra-se de quando Pedro disse a Jesus
disse que ele não morreria? E Jesus o repreendeu. Uma fortaleza espiritual é construída em
um ponto forte e positivo de sua vida que você controla e não Deus. Tudo começa na
mente, como o texto acima ensina. Leia de novo o texto e veja se há em sua vida pontos
bons que Deus não tem controle em sua vida. Isto é perigoso.
O que Paulo fala sobre a salvação em Filipenses 2.12?
Como se vê a salvação é também um processo além de decisão do batismo;
processo este que te libertará das fortalezas quando você estabelecer e manter-se fiel no a
sós com Deus - “quarto de escuta” e estiver ligado no discipulado um a um e na célula.
Deus só te liberta plenamente através corpo do Cristo - Célula.
A ALMA PRESA - 1 Coríntios 6.15-17
O termo “laços de almas” refere-se a uma união entre duas pessoas de maneira não
saudável. É muito mais do que memórias ou emoções, significa uma união espiritual, entre
pais, amigos, irmãos ou irmãs de maneiras não natural.
1Co.6.16-17 diz: Ou não sabeis que o que se une à meretriz, faz-se um corpo com ela?
Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne.17 Mas, o que se une ao Senhor é um só
espírito com ele. Isto significa:
Uma admiração a alguém que substitui sua adoração e dependência a Deus.
Intimidade física, mental ou emocional com outra pessoa que não seja seu cônjuge.
No vs.17 ensina que tudo que te impede de pertencer completamente a Deus.
Onde está o mal nisto? Duas coisas sempre acontecem em um laço de alma:
1. Um pecado é cometido. 2.Uma união espiritual maligna é estabelecida. Se o teu coração,
mente, emoção e vontade não são totalmente de Jesus: você sofrerá constantes derrotas.
Converse com seu discipulador sobre as possíveis áreas que sua alma esta presa e peça a
ele (a) para orar e acompanhar você até que seja completamente livre. Não se envergonhe
pois a libertação é para crente. Confesse, purifique-se e renuncie o que te prende.
Importante: você precisa de outros para ser liberto, nunca conseguirá sozinho, Jesus te
liberta na comunhão do comunhão. Leia Hebreus 3.13

Versículo para memorizar esta semana: 2ª Coríntios 10.4-5
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