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CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE 

SEMANA I – 08 A 14/07 
 

1 JOÃO 3.4 

"Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na 
rebeldia, pois o pecado é rebeldia.”  
 
O hábito de pecar é igual a rebelar, lutar contra Deus. Quem assim 
faz, está com o relacionamento com Deus quebrado, pratica feitiçaria 
e traz divisão para o corpo. Qual é a definição bíblica de rebelião?  
 
De acordo com as escrituras a rebelião não é apenas uma atitude ou 
um defeito de caráter, é um demônio do próprio lúcifer e envolve 
orgulho e feitiçaria que se opõe ao Espírito Santo e sua obra. Suas 
manifestações humanas são: insubmissão, contendas, traição, opinião 
própria, obstinação, idolatria, pecado habitual, uma obra da carne 
associada a feitiçaria e demônios.  
 
De acordo com Ezequiel 28.16, de quem é o princípio de 
toda rebelião?  
 
“Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de 
violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de 
Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras fogueadas.”  
 

A pessoa que manifesta qualquer obra de rebelião está operando sob 
a ação da carne e de demônios.  
 
Porque é importante estudar este assunto?  
É importante porque este é o tema central da criação e da salvação. 
  

1. Na criação a terra era caótica, sem forma e vazia por causa da 
rebelião de lúcifer. Quando adão chegou ali no jardim, Deus 
avisou fique alerta o demónio da rebelião está solto.  

2. A queda foi um ato de rebelião e independência, a promessa de 
salvação vem com a destruição do poder do rebelde "lúcifer". 
Foi esmagada a cabeça da serpente e para ser salvo o homem 
precisa renunciar a rebelião e se submeter ao senhorio de 
Cristo diariamente.  

 
A prática da rebelião é igual aos pecados de feitiçaria e idolatria.  
Em 1a Samuel 15.23 - "Porque a rebelião é como o pecado de 
adivinhação e a obstinação é como a iniquidade de idolatria.” É igual, 
significa que tem mesmo peso e poder espiritual! 
 
Vivendo o amor de Cristo 

Conversem a respeito de ter domínio sobre o pecado, como Paulo 
afirma em romanos e sobre o que fazer para vencer a rebeldia? Orem 
uns pelos outros. 
 

CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE  

SEMANA II – 15 A 21/07 
 

GÊNESIS 1.1-2 

Na lição passada aprendemos sobre a definição bíblica para rebelião. 
Nas próximas lições veremos relação da rebelião com outras questões 
da vida, com o objetivo de levar as pessoas a uma submissão 
espontânea e plena a Jesus e às autoridades.  
 
Em Genesis 1.1-2 está escrito: “No princípio criou Deus os céus e a 
terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do 
abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.”  
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No verso 1 fala que Deus criou os céus e a terra, tudo era perfeito e 
harmônico, os estudiosos da Bíblia dizem que entre os versos 1 e 2, 
milhões de anos se passaram. "Lembre-se que para Deus um dia é 
como mil anos e vice-versa.”  
 
Esta ideia tem fundamento. Porque a terra se tornou um 
caos sem forma e vazia? Foi por causa da rebelião de lúcifer e os 
1/3 de anjos com ele.  
 
De acordo com Genesis 2.15 qual foi a ordem de Deus para 
Adão? Foi de cuidar e proteger o Jardim, isto porque havia a 
possibilidade de rebelião e de se perder o domínio do jardim. 
Obviamente Deus quis dizer que o inimigo estava ali.  
 
Em Genesis 1.28 Deus também disse a ele para exercer 
autoridade sobre tudo. Você já sabe quem foi e é o inimigo? 
Não foi uma árvore, uma maçã ou o animal, foi o demônio da 
rebelião.  
 
Nos relatos de Ezequiel 28.12-18, 1a Samuel 15.22-23, Gálatas 5.19-20 
fica claro que a rebelião é uma associação de demônios, a saber: a 
feitiçaria, orgulho e idolatria que desde adão passou a operar através 
da velha natureza (carne) das pessoas, especialmente em ambientes 
espirituais e religiosos "templos e igrejas".  
 
Leiam Genesis 3.1 e respondam: O que de fato significa a 
queda do homem? A queda é a desobediência à palavra de Deus 
para satisfazer à vontade, orgulho e opinião própria que na verdade 
não é apenas da pessoa, mas também de demônios.  
 
Para concluir é importante saber que a promessa de salvação veio 
com a destruição do poder da rebeldia e a profecia, de que a cabeça da 
serpente seria esmagada foi cumprida na cruz do calvário, quando 
Jesus morreu e ressuscitou pela sua obediência. 
 
 
 
 

Vivendo o amor de Cristo 

Quais recursos Deus deixou para nos manter salvos e exercer 
autoridade sobre a rebeldia e os demônios? Orem uns pelos outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO  
CLAMOR 

2019 

 
04 A 07 

AGOSTO 
08 A 11 

SETEMBRO 
 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

FESTA DA FAMÍLIA 
20 

JULHO 

SÍTIO RECANTO CENTRAL 
LEVAR: 500G CARNE + REFRI 

INFO: 31 3384-3915 

CONGRESKIDS 
28 

JULHO 

DOMINGO ÀS 10H 
PR. CLÁUDIO SILVEIRA 

INFO: 31 3384-3915 

ENCONTRO JOVENS 
ADULTOS 

03 
AGOSTO 

SÁBADO ÀS 19H30 
ANEXO ADM 

RETIRO DE 
MULHERES 

24 E 25 
AGOSTO  

 

SÁBADO E DOMINGO 
SÍTIO RECANTO CENTRAL 

INFO: 31 3384-3915 

O CRISTÃO E OS 
NEGÓCIOS 

26 
AGOSTO 

SEGUNDA ÀS 20H 
TEMPLO 

CANAL NO YOUTUBE 
MENSANGEM PR. 
DANIEL SAMPAIO 

VÍDEO TODA SEMANA 
ASSISTA: 

CENTRAL DO BARREIRO 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu 
GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


