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Tirando as Ataduras
Atividade Nº 1
Ler no grupo João 11:38 a 44. Completar:
a. João 11:44
“E o _____________ saiu. Os seus ________ e as suas ________
estavam _________________ com ___________ de pano. Então
Jesus disse: —___________________ as ____________ e deixem
que ele _________.”
b. Hebreus 12:1
“Assim nós temos essa grande ___________________
de
_____________ ao nosso redor.
Portanto, _______________
de lado tudo que nos _________________ e o ____________ que
se
________________
firmemente
em
nós
e
_______________________ a __________________, sem
___________________, a corrida ________________ por nós.”
A ressurreição de Lázaro é um exemplo do que aconteceu com cada um de nos
quando Jesus nos salvou. Ele nos chamou da morte pela vida - mas muitas vezes
nós entramos na nova vida ainda amarrados pelas coisas do passado. É neste ponto
que começa o processo de “desenrolar as faixas.” Neste estudo vamos ver três áreas
que podem atrapalhar nossa vida com Jesus: as maldições hereditárias, o
envolvimento no ocultismo e o envolvimento com seitas e religiões falsas.

Atividade Nº 2: As maldições hereditárias
a. Êxodo 34:7
“Cumpro a minha ________________ a milhares de ___________________ e
_________________ o mal e o ___________________. Porém não deixo de
___________________ os seus ______________ e até os _____________, ________________ e
________________ pelos __________________ dos _____________.”
b. Provérbios 3:33
“O Senhor ___________________ a casa dos ______________, porém ___________________ o
lar dos que são ______________________.”
Você já viu uma família que parece estar de baixo de uma maldição? Doenças
crônicas, suicídios, “azar”, opressões que passam de pai para filho são muitas
vezes o resultado de uma geração anterior ter se envolvido com o espiritismo, a
bruxaria, as sociedades secretas etc.

Atividade Nº 3: O envolvimento com o ocultismo
O ocultismo significa todas as experiências espirituais que não vêm de Deus, podendo ser através
do espiritismo, a bruxaria, a astrologia, o horóscopo, a Nova Era, a adivinhação, ‘brincadeiras’
com compasso, copo etc, bem como a participação passiva no espiritismo (comendo doce de
Cosme e Damião, devoção aos ‘santos’, consagração a entidades malignas, rezas caseiras, etc).
a. Deuteronômio 18:10b e 11
“...Não deixem que no ________________ do ______________ haja ________________ ou
pessoas que tiram ________________; não tolerem __________________, nem quem fez
________________, nem os que _________________ os _______________ dos
________________.”
b. Êxodo 34:14
“Não _________________ nenhum outro _____________, pois eu, o _________________, me
chamo Deus _______________ e ____________ que vocês ________________ somente a
__________.”
Atividade Nº 4: O envolvimento com seitas e religiões falsas.
Quando o inimigo não consegue levar uma pessoa para o ocultismo, muitas vezes ele tenta enganálá através de seitas e religiões falsas que parecem a ser ‘boas’ mas não servem verdadeiramente ao
único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste grupo incluem-se as Testemunhas de Jeová, a Igreja
Mórmon, a LBV, a ‘mesa branca’, as religiões orientais, e as sociedades secretas.
a. Gálatas 1:8
“Mas, se _______________, mesmo que sejamos nós ou um ______________ do _____________,
anunciar a vocês um _____________________ diferente daquele que temos
_____________________, que seja ________________________!”
b. 2 João 9 e 10
“Quem não ______________ com o _______________________ de _______________, mas vai
______________ dele, não tem __________________. Porém quem fica com o
________________________ de _______________, esse tem tanto o ________________ como o
________________. Se alguém for até vocês e não leva o ________________________ de
________________, não _________________ essa pessoa na _______________ de
______________, nem lhe digam: “Que a __________ esteja com _____________!”
Para ser livres destas “ataduras”, nós precisamos confessar nosso envolvimento
nestas coisas, pedir perdão a Jesus, receber o perdão de Jesus, liberar perdão para
as pessoas que nos levaram a participar nestas atividades, renunciar os demônios
que operam nestas áreas, e nós livramos de qualquer objeto que tem ligação com
estas coisas (ex. imagens, quadros, joias, livros, etc).
Quem quiser pode repetir esta oração:
“Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu renuncio Satanás, todos os espíritos malignos, toda
devoção a guias espirituais, ‘santos’ e outras religiões. Desfaço toda consagração feita por
mim ou por outros em meu nome contrária à Palavra de Deus, e me consagro voluntariamente
ao Senhor Jesus Cristo.”

