As vezes pensamos que a guerra espiritual e algo sublime só no âmbito espiritual mas a guerra e
todos os dias e é travada no âmbito natural físico e espiritual
2 Sam 11:1 Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou
Davi a Joabe, e seus servos, com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amom e
sitiaram Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém.

2 Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real;
daí viu uma mulher que estava tomando banho; era ela mui formosa.
3 Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de
Urias, o heteu.
4 Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem; ela veio, e ele se deitou com ela.
Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa.
Quando ficamos em casa quando temos que batalhar o diabo vem fazer guerra em nossa
casa
Onde queres batalhar tu???
Estamos perante várias batalhas
Uma delas é ideologia de género
Em gênesis Deus diz que somos a sua imagem e que nos criou homem e mulher
Querem roubar-nos os nossos filhos nas escolas e implantarlhes a ideologia deste mundo
e temos que travar esta batalha
Outra e a guerra contra o aborto
Se não lutamos fora mais tarde vamos ter que batalhar em nossa casa
Quantos participamos nas associações de pais das escolas dos nossos filhos ?
Se não vamos a fazer guerra influenciando esses lugares então vamos ter problemas
dentro de casa
David nesta passagem levantou-se pela tarde significa que estava tranquilo enquanto os
outros travavam a batalha
Alguém um dia disse se não queres ter problemas com satanas então que satanas tenha
problemas contigo
O discipulado e no dia a dia com as pessoas tratando de ajudá-las nos seus problemas
Na medida em que ajudes a resolver os problemas das pessoas vamos ter mais tempo
para nos
Temos que ser participantes na sociedade que nos rodeia e ser influência
O diabo quer que nos metamos na cova e não é problema que ele nos toque pq isso
trará maior gloria para Deus
Act 1:8 mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da
terra.

9 Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o
encobriu dos seus olhos
Alguém poderia pensar no inicio deste ministério que poderíamos por drogados em
nossa casa ???
Que bom que saiamos deste lugar a fazer a diferença no mundo que no rodeia
As igrejas juntaram-se no Peru e lutaram e travaram o avanço da ideologia de género

