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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
11º - ENCONTRO DE DISCIPULADO - FORTALEZAS: IDOLATRIA E RIQUEZAS
Algumas das maiores e mais resistentes fortalezas espirituais nas mentes são a idolatria
e as riquezas; para ser sincero estes altares dos corações das pessoas desde a antiguidade
tem sua maneira sutil de entrar na mente humana e dominá-la. Vamos compreender e derrubar
estas fortalezas nesta semana.
LIDANDO COM IDOLATRIA - Leia Êxodo 20.3-5; 1ªJoão 5.21
O primeiro mandamento bíblico nos diz: “Não adore a outros deuses; adore somente a
mim”. Onde um princípio e um mandamento é quebrado uma fortaleza é edificada.
A Onde quer que haja um ídolo lá existe uma fortaleza.
Um dos aspectos que torna os ídolos tão perigosos é sua capacidade de enganar.
Nem todos os ídolos são claramente reconhecidos.
O que é um ídolo? Um ídolo é um objeto de excessiva devoção, admiração, ou
obsessão logo, idolatria é o pecado mais comum do mundo inteiro. Exemplos de objetos de
idolatria: filhos, cônjuges, ministério, bens, lazer, dinheiro, veículos, ambição, drogas, jogos de
azar e promiscuidade, sexo, etc.
Se você tem um ídolo em seu coração fique sabendo que você tem uma fortaleza que
dá acesso livre a satanás. Destrua seus ídolos. Compartilhe com seu o discipulador e líder de
célula para lhe ajudar.
LINDANDO COM AS RIQUEZAS DESTE MUNDO - Leia Mateus 6.19-23
Uma das grandes religiões mundiais descreve o céu como um lugar; em que haverá um
erotismo sem fim e a sensualidade existirá para sempre, mas no reino de Deus que está por vir
isso não é verdade.
Em Mateus 6.19-23 Jesus falou das “riquezas deste mundo” e “riquezas do céu”. É fácil
fazer uma lista de riquezas deste mundo, todas que envolvem a única palavra: “valores”.
Porém Jesus disse: onde estiverem as suas riquezas aí estará o coração de vocês.
Em Marcos 10.21 está escrito que Jesus olhou “com amor” para o homem rico e disse:
“Você precisa somente de uma coisa: vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres
e assim terá riquezas no céu”. Depois venha e siga-me”.
Valorize o que vai durar para eternidade, evite colocar sua devoção em coisas terrenas.
TRÊS PRÁTICAS PARA DESTRUIR AS FORTALEZAS DO DINHEIRO EM SUA VIDA
1. Honre a Deus com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3.10
2. Devolva os dízimos que pertence ao Senhor. Malaquias 3.10
3. Oferte para missões transculturais, para o pobre e para o órfão.
Em Lucas 4.6 o diabo prometeu dois valores a Jesus: Poder e Glória. Satanás daria o
controle do mundo a Jesus para poder controlar Ele. Quem ou o que tem sido seu ídolo? O
que mais lhe atrai nesta vida?
Satanás oferece falsos valores para todos! “Ele é um grande negociador”.
Converse e ore com seu discipulador - Será que existe algo que satanás lhe tem
oferecido que o faz deixar o reino de Deus em segundo ou terceiro lugar? O quê?

Versículo para memorizar esta semana: Mateus 6.20-21

