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"hostes de maldades”
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. EFÉSIOS. 6:12.
A má interpretação deste verso, tem envolvido a muitos em um enredo de situações tão absurdas, que hoje através desde
estudo iremos trazer luz a teu entendimento, livrando-te assim do engano imposto pela religião.
Mas o que vem a ser estas hostes espirituais da maldade, visto que o
diabo já foi derrotado na cruz? (HEBREUS. 2:14.) Onde estariam estas
hostes? Este verso de Efésios 6:12, não pode de maneira alguma servir
de base, para dar sustentação da existência do diabo. Ele já foi
destruído o mesmo também foi despojado, sobre esta manifestação,
Cristo triunfou na cruz e o fez publicamente.
E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e
deles “triunfou” em si mesmo. COLOSSENSES. 2:15.
Dando seguimento a este entendimento, vamos definir o que vem a
ser trevas: Trevas, nada mais é do que a falta de conhecimento.
Quando se está em trevas, falta a estes luz, e a luz aqui é representada
pelo conhecimento do evangelho.
Quando alguém se opõe a sã doutrina, este se encontra em trevas,
pois lhe falta a luz do conhecimento. Foi dai que saiu todos os tipos de
sofismas e enganos. Sobre essa égide é que se criaram as religiões
chamadas de espirituais. Todo tipo de bruxaria, e feitiçaria, denomineas como queira, foram levantadas, por conta do desconhecimento que
tiveram da verdade do evangelho.
Hostes de maldades, as potestades das trevas, são líderes religiosos
que nunca te disseram a verdade. Eles tem o poder (o potentado),
para manipular vidas, brincar com teus sentimentos e suas emoções,
são governadores de trevas, não permitem que você veja a luz do
conhecimento da graça de Deus. Um dia você entrou em lugar destes
chamado de igreja, e ali encheram tua mente com a existência do
diabo, do pecado e do inferno. Nunca te mostraram tua verdadeira
identidade, nunca disseram que você é um deus sobre esta terra. Pelo
contraio, te meteram a fazer jejuns, vigílias, novenários, a pagar
promessas.
Estes chamados santarrões estão por ai eles te vendem o problema: Te
apresentam um diabo vivo, o pecado sobre você, o mau olhado, o
feitiço, a bruxaria, e logo te vendem a solução. Venha para cá, faça a
corrente, façam o despacho, entregue a oferenda, joguem os búzios,
vou fazer teu mapa astral... Lixooo... Não serveeee!!!
Não ponha tuas esperanças no político com um discurso bonito,
achando que ele irá mudar teu país. Estes, são as hostes de maldades
que governam este mundo de trevas. Se você não tem a ousadia de
jogar fora todos estes conceitos no lixo, tua mente necessita de muita
graça. Rompa com toda esta contaminação religiosa que contaminou
o mundo, e passe a reinar em vida, de posse de um conhecimento que
por certo levará tua vida a outra etapa de gloria.
Você é um abençoado!!!

E que, havendo por ele feito
a paz pelo sangue da sua
cruz, por meio dele
reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas,
“tanto as que estão na
terra, como as que estão
nos céus”.
COLOSSENSES. 1:20.

Encontre as palavras chaves descritas na armadura, e as sublinhe nos versículos abaixo.
Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo
feito tudo, ficar firmes. Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e
vestida a couraça da justiça; E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados
do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus; Efésios 6:13-17.
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