LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com no
máximo duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
A ORIGEM DE TODA QUEBRA DE AUTORIDADE ESPIRITUAL
ADÃO E EVA E A ORIGEM DE TODA DESOBEDIENCIA TODA QUEBRA DE AUTORIDADE
ESPIRITUAL, ESTA NO PECADO ORIGINAL!
TEXTO BASE (leia o texto)
GENESIS 3:1-6
A mulher já cobiçava o que lhe foi vetado (proibido) a arvore do conhecimento do bem e do mal, pois
somos tentados naquilo que cobiçamos, Eva foi tentada a comer da arvore porque a cobiçou.
OBSERVANCIA
Quando não resistimos as tentações somos levados a não nos submeter aqueles que através da
autoridade espiritual está acima de nos. Autoridade espiritual está naquele que traz a palavra e Deus.
PERGUNTAS:
•
•
•

Você já foi tentado, ou está sendo tentado?
Você se submete a autoridade de Deus?
Tem desejado o que lhe foi proibido?

Disse Paulo o apostolo: “Todas as coisas me são licitas, mais nem tudo me convém...” I Co 6:12
COMO ME LIVRAR DAS TENTAÇÕES, E VENCE-LAS?
•
•
•
•
•

Não se render a cobiça.
Lembrar que somos tentados naquilo que cobiçamos.
Resistir ao diabo, como se faz isto, sujeitando a Deus e como que me sujeito a ele, não
resistindo sua autoridade.
Não há tentação que não seja humana, pois Deus é fiel não permite sermos tentados naquilo
que não conseguimos resistir.
Em tudo que somos tentados podemos resistir.

CONCLUSÃO
Se for tentado o que fazer, resistir, não ignorar a autoridade de Deus, sujeitar a esta, lembrando que
se estamos sendo tentado é porque cobiçamos. Portanto lembre-se Deus a ninguém tenta porque este
não pode ser tentado! O pecado é que nos leva a quebrar toda autoridade que está sobre nós que vem
de Deus!
Orar pelo grupo!

