ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

PRAGAS DESPISTADAS (Nm23:8)
1- Oraomo e leitura

2- Serique praga pega em quem tem Deus? Praga de mme pega? Praga de
macumbeiro pega? E praga de evangplico pega? (deixem o povo falar...)

3- Jiouviram pessoas dizendo: ³
Entreguei ele nas mmos de Deus e agora ele
sentirio peso´
?

4- A cultura brasileira abre muito espaoo para ³
pragas.́ Atpde brincadeira
dizemos: ³
vou amarrar seu nome na boca do sapo.́..

5- Gostamos das poro}es migicas... para conseguir namorado, saber com
quem vamos casar, achar as coisas...

6- As cartomantes e os ³
conselheiros espirituais´prometem o tempo todo nos
jornais e em panfletos ³
AMARRAdO PARA O AMOR.́

7- Na macumba pcomum fazer trabalhos para prejudicar uma pessoa.
Roubar o marido da outra. Ganhar dinheiro...

8- E como fica um cristmo em meio a tudo isso? Cristmo pode ser atingido por
pragas? Macumba pega em cristmo?

9- Neste texto que acabamos de ler vemos esta pritica de prejudicar pessoas
atravps da magia.

10- Em Nm22:4-6 vemos Balaque, rei dos moabitas, mandando buscar
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Balamo para amaldiooar o povo de Israel para que ele pudesse enfrenti-los
em batalha.

11- Esta pritica vem da antiguidade. Nmo pnovidade no mundo.

12- Porpm em Nm23:8 Balamo diz que nmo pode amaldiooar a quem Deus nmo
amaldiooou!

13- Claramente o texto aqui diz que mandinga nmo pega naquele que p
protegido de Deus!

14- Hoje mais ainda, pois aquele que tem a Cristo pSELADO COM O
ESPË
RITO SANTO.

15- Em 1Jo3:18 tambpm hia informaomo clara de que quem pnascido de
Deus o diabo nmo atinge.

16- Mas entmo porque temos a impressmo de que as vezes o diabo toca?
Por que temos a impressmo de que praga pega? Porque SABEMOS
QUANDO DEMOS BRECHA PARA SATANÈS!!!

17- Deus sempre nos protege, mas assim como um pinto sai da proteomo da
mme e se exp}e ao perigo, assim tambpm nos expomos a perigos quando
por rebeldia a Palavra sat
mos debaixo da proteomo de Deus.

18- fĄ
cil de entendermos isso quando lemos 1Pe5:8 temos a informaĕ
Ć
o de quġo diabo
anda ao redor ͞
COMO UM LEO RUGINDO E PROCURANDO A QUEM POSSA DEVORAR͟
.

19- Aqui percebemos que o Diabo estĄsempre a postos procurando a quem POSSA
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DEVORAR. Ele sſavanĕ
a em quem ele pode!

20- Imagine vocġem um zoolſgico. O leĆ
o estĄna jaula. Ele fica andando de um lado para o
outro rugindo. Mas ele pode pegar aqueles que estĆ
o fora da jaula? NĆ
o!

21- Mas e se alguĠm entrar na jaula com ele? a mesma coisa no mundo espiritual. O diabo
nĆ
o pode te tocar!!! A nĆ
o ser que vocġentre na jaula com ele.

22- Quando observamos Nm23:8 podemos afirmar quem nem praga de ͞
crente͟pega.
(porque ͞
cristĆo͟nĆo roga praga em ninguĠm).

23- BalaĆ
o era um sacerdote do Senhor! Mesmo assim ele nĆ
o poderia rogar praga em
ninguĠm porque o Senhor nĆ
o o permitiu (Nm22:12).

24- Portanto se vocġestiver com Deus, praga de padre, de pai de santo de pastor fajuto nĆ
o
vai pegar em vocġ. A nĆ
o ser que haja uma brecha muito grande em sua vida.

25- Mesmo que o leĆ
o possa rugir a ponto de te assustar lebre-se: Em Tiago4:7 diz que Ġpara
RESISTIR ao diabo que ele FOGE.

26- Com protegido de Deus ele nem luta. Basta firmar o pĠ, nĆ
o dar espaĕ
o que ele vai
procurar alguĠm mais fĄ
cil para ele perturbar!

27- E como se firma o pĠ? Como se resiste? COM ORAO.

28- O dş
zimo Ġum exemplo disso. Quando deixamos de entregar ao Senhor o dş
zimo damos
uma brecha muito grande para que o diabo faĕ
a a festa em nossas finanĕ
as.

29- Aceitar o pecado como algo normal na vida tambĠm Ġabrir uma brecha grande

30- SerĄque vocġtem ficado no lugar de proteĕ
Ć
o de Deus? SerĄque o diabo estĄachando
brecha para te perturbar?

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
Musica sugerida: Ele Ġexaltado.

