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AQUECIMENTO
comece orando e cantando

B

Tempo de orar
Ore pela multiplicação dos PGMs.
Ore para que o Espírito Santo conceda a você
coragem e oportunidade de compartilhar o
Evangelho.

E

Tempo de cantar
Porque Ele Vive
Grande é o Senhor

Tempo de compartilhar

A NOVA HUMANIDADE EM
CONSTRUÇÃO

Quando satanás se engaja na obra da "evangelização"

[Atos 16.16-18]
[Atos 14.11-12]
16.Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu
ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a
qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
17.Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes
homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o
caminho da salvação
18.Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado,
voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te
mando: retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu.

Satanás se "junta" aos evangelistas
"... nos saiu ao encontro” v.16a
Satanás sai ao encontro em direção daqueles que:“São
chamados para anunciar o evangelho”. (At. 16.10)
Caso decidamos anunciar o evangelho, Satanás também
sairá ao nosso encontro. No entanto, não nos enganemos,
pois ele não virá com aparência maligna, mas como um
“anjo de luz” (2Co 11.14), porque o principal objetivo de
satanás é desviar o nosso foco do evangelho de Jesus Cristo.
A razão dele vir como um anjo de luz ou como um suposto
colaborador da obra missionária como aqui relata Lucas, é
para sorrateiramente e sutilmente drenar toda a saúde da
mensagem do evangelho sem que no primeiro momento o
percebamos. Por isso Paulo disse em tom de advertência
para nos resguardar dos ardis de satanás: “...para que
Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não lhe
ignoramos os seus desígnios.” (2Co 2.11).
Saiba que Satanás sai ao seu encontro todos os dias para
lhe apresentar sutilmente outros evangelhos e outros
deuses com sofismas: mentiras com aparências de
verdades. Tudo isso com a finalidade de te cegar, e assim,
poder te impossibilitar de contemplar a glória de Cristo, o
verdadeiro evangelho e o verdadeiro Deus.

PERGUNTA:
Você consegue discernir quando Satanás sai ao seu
encontro? A melhor maneira de discernir isso é
avaliar do seguinte modo: Quais são as causas que
drenam a força do evangelho em minha vida?

Satanás sutilmente distorce o evangelho

“Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram
anunciar [ARA:] um caminho de salvação [ou NVT:] um
jeito de como vocês podem ser salvos!” v.17
Lucas nos informa duas coisas sobre essa jovem que seguiu
Paulo, ela era ”uma jovem possessa de espírito adivinhador”
v.16, e escrava de “senhores que a explorava” v.16b. O termo
grego para espirito adivinhador que a caracterizava é Píton:
uma serpente com semelhança de dragão na mitologia
grega. Conta-se que o famoso Apolo derrotou Píton
adquirindo, assim, os seus poderes de adivinhação, poderes
esses que ainda o distribuiu entre as suas sacerdotisas, que a
partir disso começaram a serem chamadas de pitonisas.
Logo, essa jovem com esse espirito de pitonisa começou a
calmar sobre Paulo e companhia. O que ela disse
exatamente? “Estes homens são servos do Deus Altíssimo e
vos anunciam um caminho da salvação.”
Analisemos duas coisas aqui:

Primeiro: O testemunho de Satanás sobre o
“Deus Altíssimo”
“Estes homens são servos do Deus Altíssimo..." v.17a
No judaísmo a expressão “Deus altíssimo” apontava para
YAHWEH, o Deus da Aliança conforme a revelação bíblica.
No paganismo grego, entretanto, essa mesma expressão se
referia a Zeus, o maioral dos deuses. Como ela era de
origem pagã e desconhecia a revelação de YAHWEH,
Satanás estaria dando margem que Paulo servia e pregava
outros deuses, menos o Deus criador dos céus e da terra.
A declaração da jovem pitonisa parecia verdadeira, mas
significava, para os ouvintes pagãos, que Paulo e seus
companheiros eram servos de Zeus, e anunciavam um
caminho de salvação, entre outros. Afinal, toda divindade
pagã oferecia algum tipo de salvação”, não do pecado ou da
ira deste Deus Santo, mas de problemas – como
enfermidade física, perigos no mar, frustração amorosa,
necessidade financeira, ou alguma outra dificuldade.

A intenção de Satanás, portanto, – o verdadeiro agente por
detrás da jovem vidente –, sugere João Calvino, era
confundir
a
atividade
dos
missionários
cristãos,
embaralhando luz e trevas.

Segundo: O testemunho de satanás sobre o “Evangelho”
"...e vieram anunciar um caminho de salvação. v.17b
A expressão traduzida por “o caminho da salvação” (ARA)
não temartigo definido no original grego, sendo, portanto,
indefinida: “um caminho de salvação” ou “um jeito de como
vocês podem ser salvos”. A melhor tradução seria: “Estes
homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar
[ARA:] um caminho de salvação [ou NVT:] um jeito de como
vocês podem ser salvos!”
Com isso, podemos imaginar o tamanho do dano que o
paganismo dessa jovem poderia ter causado ao evangelho
de Cristo, se Paulo não tivesse discernido a fonte diabólica
de seu testemunho, e ela acabasse, por exemplo, sendo
recebida como membro da igreja em Filipos, em virtude de
sua aparente confissão de fé.
Note que satanás em seu “evangelho” tira de vista o caráter
exclusivo do evangelho genuíno que diz: Há apenas um
caminho que salva que é “Cristo”. Satanás não deseja que
vejamos com clareza que somente Cristo salva, e sim que
vejamos outros meios de salvação e que ainda viéssemos a
submeter a uma pluralidade de salvadores e redentores.

PERGUNTA:
Como podemos proteger a integridade do
evangelho em nossa mente de modo que não
cedamos as alterações sutis e devastadoras que
Satanás apresenta em nossa vida conditiana?
Conclusão:
Vimos que ideias, conceitos e práticas motivadas pela
astúcia e sutileza de Satanás podem ser facilmente
introduzidas em nossa vida, na nossa mente, na própria
igreja, através de diversos meios com a finalidade de
confundir a mensagem do evangelho, associando o
evangelho de Cristo às trevas diabólicas do paganismo
onde você define quem será o seu salvador e quem será o
seu “deus”. Precisamos nos indignar como Paulo e dar um
basta nas obras de satanás com ações práticas em nossas
vidas: A vida de oração e leitura bíblica constitui ser,
portanto, um valor inegociável nosso diante dessa batalha!

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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Sermão:
Uma nova humanidade em construção - Pr. Leandro
https://www.youtube.com/watch?v=wp1jkTDqQI&t=714s
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Participe
PGM Setor Santos Doumont
Toda terça às 20h
62 99421-8036 | Johnatas
Sousa
PGM Parque dos Buritís
Toda segunda às 20h
62 99695-7495 | Hubner Ramos
PGM Setor dos Funcionários
Toda terça às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
PGM Jardim América
Todo sábado às 20h
62 9911-1444 | Glauco Borges
PGM Setor Universitário
Todo terça às 20h
62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

