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ESTAMOS EM GUERRA            

1 Co 10:13 

 
“As armas que usamos na nossa 

luta não são do mundo; são armas 

poderosas de Deus, capazes de 

destruir fortalezas. E assim 

destruímos ideias falsas e também 

todo orgulho humano que não 

deixa que as pessoas conheçam a 

Deus. Dominamos todo pensamento 

humano e fazemos com que ele 

obedeça a Cristo.” 2 Co 10:4-5 

Introdução 

Verdadeiramente, estamos em 

guerra! 

Como dito no estudo de “Vença a 

Tentação” o Apóstolo Paulo tem 

muito trabalho com a Igreja de 

Corinto, mas ele não se cansa. Já 

aqui nesse estudo poderemos 

observar mais uma vez o seu zelo 

para que os cristãos que ali estavam 

pudessem receber instruções para 

uma vida cristã prática e livre das 

influências malignas de uma 

sociedade corrompida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No capítulo 10 de II Coríntios, 

entre os versos 1 e 6, vemos Paulo 

se posicionando com autoridade 

como Apóstolo verdadeiro e 

fazendo um apelo, em nome de 

Cristo, para que aquela igreja o 

ouvisse. 

No contexto da passagem bíblica 

citada acima está uma igreja 

influenciada por uma cultura de 

muitos deuses, crenças e escolhas 

cotidianas totalmente deturpadas 

por uma sociedade idolatra, 

corrupta e de homens com orgulho 

exagerado, ou seja, cheios de si 

mesmo, arrogantes, prepotentes e 

sem temor ao Santo. 

A grande questão nesse momento é: 

- Será que hoje vivemos em dias 

diferentes daquele? A resposta é 

simples: - Não. Vivemos em uma 

cultura extremamente corrompida e 

com valores destorcidos, tão quanto 

a igreja de Corinto. 

Para mostrar que há uma saída lhe 

convido a duas breves análises que 

Paulo expões a igreja de Éfeso e de 

Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º GUERRA (Ef 6:10-12) 

Claramente Paulo nos diz que 

existe uma guerra travada no 

mundo espiritual. Precisamos de 

compreender uma coisa: - Todas as 

coisas terrenas são decididas no 

reino espiritual. 

2º VITÓRIA (Rm 12:2) 

É necessário que permitamos a ação 

do Espírito Santo na nossa mente e 

que sejamos transformados pelo seu 

poder para que experimentos Sua 

boa, agradável e perfeita vontade. 

Conclusão 

Tenho uma boa notícia para você! 

Para os cristãos, as guerras foram 

feitas para serem vencidas!  

Não desanime! Cristo venceu por 

nós, Ele venceu a morte, Ele vive 

pra sempre e é nossa garantia de 

vida abundante. 

Quando escrevo logo acima que 

Cristo venceu e lhe digo não 

desanime, significa dizer que ainda 

estamos em guerra, mas em todas 

elas somos mais do que vencedores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 por meio de Cristo nosso Senhor. 

E como vencer? 

O modo mais fácil de vencer é 

cumprir o estabelecido em 2 Co 

10:4-5 (texto  base), ou seja, crer 

com toda nossa fé que Deus nos 

enviou seu Santo Espírito para nos 

orientar, instruir e direcionar para a 

vitória. Crer que nossa arma é 

espiritual. Porém, é necessário que 

nos afastemos e destruamos tudo 

aquilo que nos afasta de Deus e nos 

tornar obediente ao Pai. 

Satanás está empenhado em nos 

destruir e nós precisamos estar 

empenhados na vigilância, oração e 

obediência a Deus para que 

alcancemos a vitória física e 

espiritual.  

Lembre-se, o começo da nossa 

vitória está na nossa mente, aquilo 

que pensamos e decidimos fazer 

definirá o nosso futuro. 

 
Ev. Márcio Rezende 
 

 

 

 

Acesse nosso novo site 

adgoianesia.com.br 

#compartilhe 
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CONGREGAÇÕES 
Rua 01, 224, Nova Aurora III 
Pr. Edvan Borges (62) 98489-6848 
 

Av. Contorno Sul, 313, Muniz Falcão 
Pr. Roberto Carvalho (62) 98489-6848 
 

 Av. Brasil, 572, Covoá 
Pr. Samuel Oliveira (62) 98462-0401  

 

Cultos | Domingos e Quartas-feiras | 20hs 
 

Simultaneamente a AD Missão Goianésia está neste momento 

construindo duas novas congregações. Em breve a Congregação da 

Rua 01 e da Av. Brasil Oeste estarão nos seus templos próprios. 

 

Os projetos são modernos e estão sendo executados a todo vapor. 

Muitos irmãos estão empenhados orando, contribuindo e 

literalmente, pegando no pesado todos os dias.  

 

Se você quiser contribuir com nossos irmãos pode entrar em contato 

com Pr. Edvan Borges (Rua 01) – 06298489-6848 e Ev. Samuel 

Oliveira (Av. Brasil Oeste) - 06298462-0401. 

 

E não para por aí! A congregação da Av. Contorno Sul, dirigente Pr. 

Roberto Carvalho, está nos últimos ajustes para iniciar a construção 

do templo próprio. 

 

Já o Pb. Gilberto e o Ev. Arlan já estão trabalhando duro para a 

abertura da nova congregação na Rua 15 com a Rua 42, no Nova 

Fíica. 

O Pr. Iranildes Cruz convida toda igreja para participar do Seminário de 
Edificação Espiritual. O seminário acontece todas as terças-feiras e tem 
sido uma benção na vida dos participantes. A Palavra de Deus é 
poderosa e pode mudar a sua vida. Venha aprender e crescer no 
conhecimento e na graça do Senhor. 

| CONVITE 
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