Pr svenson da Igreja Hosana
Como irradicar o mal ?

Ef 6:10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas
do diabo;
12 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e
potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais
do mal, nas regiões celestes.
13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e,
depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
14 Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.
15 Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz;
16 embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do Maligno.
17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus;
18 com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando
com toda perseverança e súplica por todos os santos
19 e também por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para,
com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho,
20 pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar,
como me cumpre fazê-lo.
Temos que ser treinados para ser guerreiros
Há lutas e batalhas mas tb há vitórias
Somos guerreiros de Deus e temos as chaves para desarraigar e desintegrar o mal da terra
Ter armas para desintegrar o pecado e o mal
Não somos povo que estamos a ver se passa algo e sim somo povo decidido
Há que mover-nos em Cristo e não nos mover-nos no mundo

Jer 49:1 A respeito dos filhos de Amom. Assim diz o SENHOR: Acaso, não tem Israel
filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou
nas cidades dela?
Rom 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

