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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
4º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: ONDE AGEM OS REINOS?

Ao ler Lucas 17.20-21, onde Jesus disse que está o reino de Deus?
O reino está dentro de nós mas a realidade espiritual do reino abrange todas
as esferas da vida humana e sobrenatural. A oração é o que liga o reino dos céus
com o reino da terra e Jesus nos ensinou a pedir pela vinda do reino; ainda existe
um outro reino intermediário que é o reino de satanás portanto, temos:
O 1º céu: é a terra e sua atmosfera. Isaias 55.9-10. Uma esfera acima da
terra e do céu, que vemos com os nossos olhos. É este céu “ a terra” que Romanos
8.22 fala que geme como em dores iguais a de parto porque o homem não
administrou, não cuidou e não dominou a terra.
Deus deu todo o controle da terra ao homem; e satanás não suportou e
não suporta esta idéia do homem reinar sobre a terra. Nós precisamos orar e agir
como quem tem autoridade sobre tudo na nossa casa, trabalho, escola, etc..
O 2º Céu: é o domínio de satanás. Efésios 2.1-2 “Ele vos vivificou, estando
vós mortos nos vossos delitos e pecados, 2 nos quais outrora andastes, segundo o
curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que
agora opera nos filhos de desobediência,”
É o lugar criado por satanás e onde ocorre as batalhas espirituais (Efésios
6.12); é de onde procede todo mal. Nós estamos acima deste local em Cristo e
podemos influênciá-lo e mudar as coisas.
O 3º Céu: é habitação de Deus. Isaias 63.15 “Atenta lá dos céus e vê, lá da
tua santa e gloriosa habitação; onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas?” O
reino dos céus é também chamado de reino de Deus, pois é onde Deus reina.
Existe uma conexão entre o 3º e o 1º céu. Leia Genesis 28.12, a uma
destas conexões é orar em línguas, clamar! Como está sua vida de oração?
Para orar com eficácia é preciso deixar os hábitos e práticas do reino antigo.
Ao ler Gálatas 3.26-28 aprendemos que:
- O filho de Deus deve se revestir de Cristo e viver segundo os valores e
práticas do reino de Deus.
- Cristãos não devem fazer descriminação ou ter preconceito contra ninguém.
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Os objetivos deste aprendizado são:
Motivar você a ter uma experiência mais profunda em sua vida de oração
onde você passa a ter autoridade espiritual. (Mateus 10.7-8)
Influênciar as pessoas deste mundo e trazê-las para Deus.
Mostrar que você precisa mudar seu estilo de vida e adaptá-lo ao reino de
Deus.
Compreender que você é um elo entre os dois reinos e como embaixador tem
acesso livre pelo 2º céu (território do diabo) sem sofrer dano.
Versículo para memorizar esta semana: Gálatas 3.26-28
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