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LIÇÃO 41 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS 

  

 QUEBRA-GELO                                            o                  a e que    

                             lhe causava medo. 
 

 ADORAÇÃO ( 21 ): Não há Deus melhor;   “Facilite uma atmosfera de adoração” 
 

 EDIFICAÇÃO: Anjos e Demônios  
 
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Defesa da fé e mostrar o que a Bíblia ensina sobre o assunto. 

 
                      DERES: Cuidado com tempo nos quebras gelo de contar 

história. Selecione os versículos para serem lidos e comentados, no máximo oito 
versículos. Veja em negrito a sugestão de textos para serem lidos. 

 
         o:                                                                      o 

algumas seitas, lembrando-se que quase toda a seita, usa elementos verdadeiros e os 

modificam com mentiras que precisamos conhecer. 

 

1.                       es existem?  

          blia diz a respeito? 

                                                                                        

    ritos de pessoas que morrer                                                           

                                                                                 ritos dos 

mortos, os seres humanos podem permanecer na terra e "assombrar" os vivos.   

 Hebreus 9:27 declara                                                         

                                                                                          

                                                        de fato seres espirituais que podem 

s                                                                                          

                                                     ritos desencarnados de seres 

humanos falecidos . Leia        ntios 11:14-15 
 
2. Anjos Existem? Quem   o eles?                                         blia? 

Anjos                                                                                       

                                                                                       

      m                     -                                                                

                                                                       o muda o fato de 

terem suas personalidades (o mesmo ocorre com Deus). 

 Os anjos tem conhecimento                                                         o 
sabem tudo o que Deus sabe (Mateus 24:36). 

            o de uma ordem completamente diferente da dos humanos. 
                                         s a morte. 
 Os anjos nunca se tornam e nunca foram seres humanos. 
                                                                         

           nesis1:26). 
                                               certo ponto, assumir forma humana. 
                                                                                    o 

enviados por Deus para ajudar os crentes (Hebreus 1:14). 
                                                                                   

                                                             nesis       xo                

            -                                                                         

                    -                                s pares de asas.    Continua página 2  
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                              o de louvar a Deus, sendo                        

             o especialmente preocupados com a santidade de Deus. 
 
     s temos “anjos da guarda”?  O         blia diz a esse respeito? 

                           o de Israel tinha o arcanjo Miguel a ele designado         

                                      blia diz que um anjo foi “designado”                

                                                                              

“          ”                                       muito tempo, mas                     

  blica para tal. 

                                  a “    ” acreditar em anjos. Temos filmes que 

falam de anjos; temos seriados na TV que retratam anjos sendo designados a ajudar 

humanos.             

     blia deixa bem claro que                                                        

                                                               “    ”        

                                                                xodo 20:1-6; 

Colossenses 2:18            rio, louvor   para ser reservado somente a Deus 
 
                                                                que realmente importa se 

Ele tem nos dado um anjo finito para nos acompanhar? 
 
                                            nio?" 

           o                                                                  nio, 

mas podemos refletir em alguns aspectos para responder esta pergunta: 

                                                     rito Santo de Deus (Romanos 8:9-

11;       ntios 3:16; 6:19                          vel que um verdadeiro cristão      

                    nio. 

                                                                              

                                             nio ter controle direto sobre os 

pe                                              -        -                -       

                                                           nios estarem atacando 

espiritualmente uma pessoa e/ou encorajando-a a um comportamento pecaminoso (I Pedro 

5:8-9; Tiago 4:7). 

Em todas as passagens do Novo Testamento que lidam com a batalha espiritual, 

                                                             sios     -             dito 

para resistirmos ao diabo (I Pedro 5:8-9     o para o expulsarmos de             s. 

                                                                            

                            s mesmos.      o 4:4 declara: “                                 

                                               s do que o que      no mundo.”        o 

                                                                              

    nios. 
 

Em grupos de três pessoas converse sobre: qual atitude do cristão (temor de Deus) leva os 

anjos a estarem ao redor e a favor de uma pessoa, depois orem uns pelos outros. 
 

 EVANGELISMO - Apelo: Para vencer os demônios é preciso ter Jesus dentro de nós... 

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Pelo David Botelho e o         “region”  Envio de 50 missionários. 
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