Capítulo 17
Forças Opostas à Obra de Deus
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 43
Objetivo: Compreender que tipo de oposição enfretaremos
para executar a obra de Deus.

“As armas com as quais lutamos não são humanas; ao
contrário, são poderosas em Deus para destruir
fortalezas. Destruimos argumentos e toda pretensão que
se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a
Cristo” (II Coríntios 10:4-5).
“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a
ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para
todo o sempre! Amém!” (Efésios 3:20-21).
Existem muitos princípios sobre a obra de Deus, que tiramos do Livro de
Esdras e que podem ser resumidos com esta frase: O plano de Deus é usar
o poder de Deus no povo de Deus para cumprir o propósito de Deus, de
acordo com o plano de Deus.
O Livro de Esdras nos ensina sobre a oposição que enfrentamos quando
estamos servindo a Deus na Sua obra. Sabemos que sempre existe
oposição, porque quando Deus está trabalhando através de nós,
experimentamos o melhor de Deus, e Satanás não quer que
experimentemos o melhor de Deus. Às vezes ele nos tenta a aceitarmos o
que é bom, ao invés do que é melhor. Às vezes ele tenta envolver as
pessoas erradas no projeto que Deus quer que seu povo cumpra. Vamos
sempre enfrentar oposição que virá sempre de duas direções: do mundo e,
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às vezes, de dentro da própria igreja. Este livro nos mostra como vencer a
oposição. Pela fé confiamos que Deus vai vencer a oposição em nossas
vidas para cumprir o que Ele quer que façamos.

Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? É possível imaginar uma pessoa pecadora
realizando obras maravilhosas para Deus.
2. Verdadeiro ou falso? Quando Deus supre para Sua obra, geralmente, é
na medida justa para a execução dela.
3. Verdadeiro ou falso? Satanás não consegue distrair o povo de Deus do
propósito nem da obra do Senhor.
4. O que Deus quer daqueles que fazem a Sua obra?
a. Qualquer coisa, desde que seja boa.
b. Trabalho até a exaustão.
c. Confiança na sua própria sabedoria.
d. Apenas o Seu melhor.
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5. O que esperamos quando estamos trabalhando na obra de Deus?
(Assinale todas as alternativas que se aplicarem)
a. Forte oposição.
b. Recompensas imediatas.
c. A ajuda de Deus e Sua provisão.
d. O apoio da igreja e de todos os amigos.
6. De quem vem a nossa oposição?
a. Dos nossos inimigos óbvios.
b. Das falsas religiões.
c. De amigos e parceiro que não nos entendem.
d. Todas as alternativas acima.
7. Quem tem poder de fechar a porta que Deus abriu?
a. Satanás
b. Outros povos
c. Circunstâncias
d. Ninguém
8. Das opções abaixo, qual delas Satanás pode usar contra nós? (Assinale
todas as alternativas que se aplicarem)
a. Mentiras
b. Ridicularização
c. Desencorajamento
d. Tentação com associações que não vêm de Deus.
e. Controle do plano de Deus.
f. Infiltração de descrentes na igreja.
9. O que às vezes Deus permite que aconteça, depois que o Seu povo faz a
Sua obra?
a. Ele os faz invencíveis contra qualquer oposição.
b. Ele permite que eles errem quando não estão perto dEle.
c. Ele manda Satanás para tentar mais do que podemos suportar.
d. Ele acaba com tudo para provar quem ainda está no controle.

85

10. Por que Deus permite que Seu povo erre?
a. Porque Ele jamais permite que Seu povo se torne orgulhoso e
independente sem experimentar as conseqüências disso.
b. Porque essa é a única maneira de fazer Satanás parar de
incomodar.
c. Porque dessa forma o seu povo passa despercebido pelo mundo.
d. Porque Ele quer repetir as vitórias outras vezes.
“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-me dada
toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”
(Mateus 28:18-20).
Que tipo de inimigos e que obstáculos você vê em ação na sua vida, para
impedi-lo de amar e obedecer a Deus completamente? Quais as promessas
de Deus para os que vencem os obstáculos?

Agradeça a Deus pelo Seu poder e sabedoria,
principalmente porque Ele já os aplicou na sua vida. Peça
a Ele que o fortaleça contra todo e qualquer obstáculo à
sua fé e obediência a Deus.
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