
	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	sugestões	de	
“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br	

		Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	
distribuir	para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	
eles	mais	gostam.	Se	você	tiver	outro	auxiliar,	peça	a	ele	para	fazer.	

II	Cor	10:1-6	

• Há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria Demônios: Uma é desacreditar em sua 
existência. A outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os mesmos demônios 
ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros e portanto, contemplam um materialista e um mágico 
com o mesmo prazer. C. S. Lewis, carts do Diabo ao seu aprendiz, Magdalen College, 5 de Julho, 
1941 
 

• Embora Pedro tenha falado sobre o diabo (I Pedr 5:8-9), cabe ao Apóstolo Paulo a mais clara e 
suficiente compreensão da ação do diabo. 

• Ele não era o seu foco, no entanto várias vezes Paulo tratou dessa matéria, como quem ensinava as 
igrejas acerca da batalha espiritual que travamos, e da qual muitos não têm consciência. 

• 1. Paulo adverte acerca do propósito de satanás quanto a igreja – II Cor. 2:10-11. 
• Aprisionar uma pessoa pela amargura e pelo rancor. 
• E a quem perdoardes alguma coisa também eu; porque o que eu também perdoei, se é que tenho 

perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo; para que não sejamos vencidos por 
Satanás, porque não ignoramos os seus ardis.  
 

• 2. Paulo adverte sobre o propósito de satanás quanto as pessoas que não se convertem – II Cor. 
4:3-4. 
Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos 
quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça 
a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. II Cor. 4:3-4. 
 

• 3. Paulo adverte sobre a armadura que precisamos ter contra as ciladas do diabo. Efésios 6:10-11. 
• Efésios 6:10  No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.  
• Efésios 6:11  Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 

astutas ciladas do diabo;  
 

• 4. Paulo adverte que Satanás se transfigura em anjo de luz.	
• E essa atitude não é de admirar, pois o próprio satanás se disfarça de anjo de luz. II Cor.11:14	

 
• A palavra que aparece no v. 5 significa: Raciocínio, Argumento, Sofisma, Reflexão e Imaginação. 

II Cor. 10:5 
• Paulo se referia a argumentos capciosos e enganadores de seus oponentes que precisavam 

ser vencidos levando-os cativos a Cristo. 
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• O propósito de tais raciocínios era se levantar contra o conhecimento de Deus. 
• Tudo que atua para impedir que as pessoas tenham pleno conhecimento de Deus, tem a mão do 

diabo. 
• Satanás continua com seus esforços para fazer o pecado menos ofensivo, o céu menos 

atraente, o inferno menos terrível e o evangelho menos urgente. John MacArthur 

O que é um Sofisma - substantivo masculino 
1. É um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, 

embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna 
inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. 

 
• O propósito dos “sofismas ou raciocínios” era se opor ao conhecimento de Deus. 10:5 
• Há alguns “raciocínios” ou “sofismas” que atuam na direção de impedir que uma pessoa tenha 

pleno conhecimento de Deus: 
 
1. Deus é amor é não vai condenar ninguém. 

• Deus é amor, mas também é justo. 
• João 3:16  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  
• João 3:17  Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para 

que o mundo fosse salvo por ele.  
• João 3:18  Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não 

crê no nome do unigênito Filho de Deus.  
• João 3:19  E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas 

do que a luz, porque as suas obras eram más.  
 

2. Posso ser salvo sendo uma boa pessoa. 
• Qualquer argumento que proponha que uma pessoa possa ser salva sem a graça de Deus 

revelada em Jesus, é um sofisma diabólico. 
• Efésios 2:8  Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de 

Deus.  
• Efésios 2:9  Não vem das obras, para que ninguém se glorie.  
 

3. Não consigo deixar os meus pecados. 
• João 8:31  Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha 

palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos  
• João 8:32  e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.  
• João 8:36  Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres.  
 
4. Há pessoas que precisam, mas não eu. 
• Rom 11:32  Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de 

misericórdia.  
 

5. Eu sei que Deus não me ama. 
• Este é um dos sofismas de fácil cola, em razão de que há muitos sofrendo por rejeição, por 

não querer, por não ser amado, especialmente por aqueles que lhe são próximos. Transferir o 
desamor para Deus é um mecanismo fácil, porém equivocado. 

• A reposta:  
Rom 5:8  Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores.  
 
Conclusão. 

1. Qual dos sofismas ou raciocínios acima mais lhe chama a atenção? 
2. Você identifica algum raciocínio maligno ou sofisma na sua realidade? 



3. Qual a sua resposta diante dos raciocínios listados? 

																																								DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  
Líder	 certifique-se	 de	 que	 todos	 da	 sua	 célula	 estejam	 sendo	 discipulados.	 	 Deixe	 os	 visitantes	 bem	 à	
vontade.	Distribua	tarefas	a	todos	da	célula.	Todos	são	importantes	e	necessários	

	


