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objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE NENHUMA AÇÃO DIVINA PODE SER OBSTRUIDA POR QUALQUER AÇÃO
HUMANA.
DESTACAR QUE O DISTANCIAMENTO PROPOSTO PELO ORGULHO GERA E GERARÁ AINDA
MAIS DOR, SEPARAÇÃO E SOFRIMENTO.

textos base: II REIS 6.8-17

desenvolvimento
Fomos ministrados neste domingo, sobre a importância e necessidade de
termos discernimento espiritual, uma vez, que pela graça de Deus, somos seres
espirituais, que vivem uma breve jornada nesta terra.
O discernimento espiritual, nos possibilita ver com olhos espirituais, e nos
preparar para vencer batalhas espirituais.
Tal como a história de Eliseu e seu servo, a igreja de hoje muitas vezes,
falha em não discernir o mundo espiritual.
Assim, vimos que não é sábio lutar guerras espirituais com armas naturais,
antes, que nossas batalhas sejam vencidas de joelhos, tendo um relacionamento
profundo com Deus por meio da oração.
Quando o servo de Elizeu, teve os olhos espirituais abertos, ele entendeu,
que não interessa a estratégia do inimigo, Deus sempre terá uma estratégia
melhor para nossa vida!

PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – Baseado no texto, Deus usou a vida e o ministério
profético de Eliseu para trazer discernimento espiritual para aquele moço. Em
sua vida, quem tem sido usado por Deus para lhe fazer desenvolver uma visão
espiritual?
AUXÍLIO – Por ser uma pergunta bastante pessoal, aconselha-se ao líder
que inicie compartilhando, em poucas palavras, sua própria experiência. O
pregador exemplificou como num relacionamento conjugal o marido é o profeta
na vida da esposa e vice-versa, bem como os pais são profetas para a vida dos
filhos.
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PERGUNTA 03 – O exército inimigo estava posicionado no mesmo lugar
onde o exército espiritual estava. Diante das suas dificuldades e das batalhas,
qual perspectiva você tem adotado? Com visão natural ou espiritual?
PERGUNTA 04 – Existe diferença entre batalhas espirituais e processos
permitidos por Deus. Enquanto as batalhas são vencidas pela fé, os processos
são necessários para que sejamos aprovados como obreiros diante de Deus. O
que você acha que é necessário para discernirmos a diferença entre batalhas e
processos?
AUXÍLIO – Maturidade espiritual e intimidade com Deus.
PERGUNTA 05 – Conte-nos uma experiência pessoal de uma batalha
espiritual.

avisos
▪

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

