2º Trimestre de 2017 • Tema: Os Desafios da Atualidade

Lição 3: O desafio de rejeitar o ocultismo

Não sejamos presas fáceis de satanás
Como aprendemos na Palavra de Deus, o
inimigo de nossas almas está rugindo como
um leão procurando a quem possa tragar. Por
isso devemos estar sempre atentos com o que
fazemos e participamos para não dar legalidade para satanás agir em nossas vidas.
Sabemos que não e fácil ser adolescente
nos dias de hoje, com tantas possibilidades e
ilusões que o mundo oferece. Temos muito
adolescentes ansiosos com seu futuro, querem resposta rápida pra tudo, pois vivem em
um mundo digital, que basta um click para
ter o mundo em suas mãos, muitos desses
adolescentes acabam não tendo a paciência
de esperar as respostas de Deus para suas
orações e se envolvem com práticas que não
condizem com a vida de um cristão genuíno.
Dentro das salas de aula, muitas vezes acontecem brincadeiras que parecem inofensivas e
infantis, mas que na verdade, por detrás dela
está algo diabólico, onde satanás de maneira
muito sutil se instala, como por exemplo, a
brincadeira do compasso, que na verdade se
trata de um recurso voltado à adivinhação,
evocação dos espíritos, evocação dos mortos
e intervenção dos poderes ocultos, evocam espíritos a fim de obterem respostas e suprir suas
curiosidades. Como jovens cristãos é necessário renunciar a tais pratica.
Muitos adolescentes já têm as palavras em
sua boca “nada a ver”, como se isso fosse
neutralizar o poder de se envolver com práticas do ocultismo.
Outra forma que o ocultismo tem envolvido
adolescentes dentro das escolas, é com
as festas de Hallowem, ano após ano
vemos como essa festa tem se di-

fundido dentro das escolas e
entre os adolescentes, uma festa totalmente
satânica que celebra a morte, com
rituais para evocação de espíritos.
Na festa de Hallowem usa-se
fantasias de bruxa, duendes,
caveiras e muitos se envolvem
de maneira inocente achando
estar participando de uma
simples brincadeira e acabam dando
Cartas de Tarô
brecha para satanás agirem em sua vida.
Podemos citar também a saga de Harry
Potter do qual a autora Joanne Rowling se
declara uma bruxa e seu livro tem influenciado muitos nesta geração. Os livros que
conta a história Harry Potter, apresenta algo
que parece inocente mais tem levado muitas
crianças e adolescentes à prática da bruxaria
e feitiçaria. A autora declara em entrevista
que para escrever o livro participou de muitas
escolas de feitiçaria. Seus livros já foram traduzidos em 67 línguas. Sabemos pela luz da
Palavra que Deus condena qualquer prática
de feitiçaria ou magia. O personagem principal é apresentado com um bruxo bonzinho,
mas sabemos que ele age de maneira contrária do que diz a Bíblia. O livro que fascina
tantos jovens e adolescentes é uma maneira
sutil de envolver mais crianças e adolescentes com práticas totalmente abomináveis ao
Senhor, portanto devemos vigiar “Nem tudo
que reluz é ouro”, o que parece tão fascinante e envolvente está levando muitos a uma
morte espiritual. Fique ligado!!!
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