ROTEIRO – Base 16/02/2020
GUERRA – USE AS ARMAS CERTAS
# Tiago 4:1-10 / Efésios 6:10-17 #
INTRODUÇÃO:
Todo aquele que está em Cristo, sem exceção, uma nova criatura (2 Coríntios 5:17):
• Porque nasceu de novo (Jo 3.7);
• Porque foi gerado pela palavra da verdade (Tg 1.18);
• Porque foi criado em Cristo Jesus (Ef 2.10);
• Porque nasceu, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela Palavra de
Deus, a qual vive e permanece (1 Pe 1.23).
Se você está em Cristo, então agora é uma nova pessoa. Tudo quanto pertencia à sua
vida velha já não mais é levado em conta em relação a você. Seu passado aponta para
os atos de uma pessoa morta, que legalmente já não existe mais.
▪ Como eu estava quando o amor de Jesus me alcançou?
I.

MINHA CONDIÇÃO ANTES DE VIVER EM CRISTO
1. Condenado;
2. Pecador;
3. Culpado;
4. Escravo do Pecado,
“como está escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem
busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há quem faça o
bem, não há nem um sequer.” (Romanos 3:10-12)
Essa é a condição humana, a nossa condição.
Não somos dignos de Deus, somos inúteis e o homem mais justo ainda é considerado
injusto, quando avaliado apenas pelo seu lado humano.
▪ O que é preciso fazer para viver em Cristo? Comente.

II.

A MINHA CONDIÇÃO EM CRISTO (Isaias 53:1-12)
Jesus já cumpriu tudo isso, sendo escolhido para tal cumprimento antes da fundação do
mundo. (Efésios 1:3-6)
Nele fomos:
• Abençoados com todas as bênçãos;
• Nele recebemos a adoção como filhos;
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•

Nele fomos escolhidos antes da criação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença
• Nele fomos amados, Em amor nos predestinou para sermos adotados como
filhos, por meio de Jesus.
• Gratuitamente mas custou a vida do seu filho, único filho.
Mesmo confessando Jesus, crendo nEle, sendo filhos do Pai, e mais que vencedores em
Cristo Jesus, precisamos lembrar que estamos em guerra.
Temos um inimigo e seus demônios, que vem para matar, roubar e destruir sua vida, a
minha vida, as famílias e tudo que ele puder.
▪ Você entende que vivemos em uma luta constante? Comente como você
tem se preparado para essa guerra?
III. TIPOS DE GUERRA E ARMAS
Lutamos dois tipos de guerra:
1. Guerras internas (Gálatas 5:16-26): Desejos pessoais, criticar e julgar outros,
lealdade dividida, inveja, orgulho, amor ao mundo, etc.
2. Guerras externas: Medo, intimidação, destruição de valores, corrupção,
destruição de famílias, etc.
▪ Qual ou quais guerras está lutando? (Refletir)
▪ Quais as armas que está utilizando para essa guerra?
Diante de inúmeras guerras que vivemos, o que define a nossa vitória são as armas que
utilizamos.
• Primeira arma: o poder da visão natural e espiritual (2 Reis 6:8-17).
• Segunda arma: Resistir as palavras do inimigo com a verdade (Tiago 4:7-10, 1 Samuel
17)

•

Terceira arma: Vestir a armadura de Deus (Efésios 6:10-18).

CONCLUSÃO:
CONHECA A SUA GUERRA, DEFINA AS SUAS ARMAS E CONFIE QUE EM CRISTO E COM
CRISTO, A VITÓRIA ESTÁ GARANTIDA.
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