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"principados e potestades”
O estudo de hoje tem a finalidade de explicar este assunto, com relação aos “PRINCIPADOS e POTESTADES” que o Evangelho
fala. E também chamar a atenção para a linguagem bíblica, que por muitas vezes é mal interpretada pelo sistema religioso,
causando grande confusão nas mentes dos que lá congregam, dando oportunidade para graves erros doutrinais.
1. PRINCIPADOS E POTESTADES DESTE SÉCULO
Em sua carta a igreja de Éfeso Paulo cita: São principados e potestades
deste século. Porque não temos luta contra a carne e o sangue, mas,
sim, contra os principados, contra as potestades, contra os
governadores de trevas deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nas regiões celestiais. EFÉSIOS. 6: 12.
2. PRINCIPADOS E POTESTADES COM CORPO
* Observe que Regiões Celestes e Lugares Celestiais são sinônimos.
Ai só pode estar a Boa Semente. "Cristo já nos assentou, em
lugares celestiais”.
E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares
celestiais, com Cristo Jesus; EFÉSIOS. 2: 6.
* O apostolo continua a enfatizar; Aos principados e potestades,
em lugares celestiais.
Para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada agora a conhecer,
por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais,
EFÉSIOS 3: 10.
* Notem que a má semente, está extraviada.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a
doutrinas de demônios; Pela hipocrisia de mentirosos, tendo
cauterizada a sua consciência; Proibindo o casamento, e ordenando a
abstinência dos alimentos que Deus criou para com ação de graças
participem os crentes, e os que conheceram a verdade. 1ª TIMÓTEO. 4:
1, 2, 3.

PRINCIPADO - DEFINIÇÃO:

* O príncipe deste mundo, os demônios, já estavam sentenciados.

Um principado é um território
governado por um príncipe.
É distinto de um reino, normalmente
porque tem um tamanho modesto,
outras vezes porque não tem
soberania total.

Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste
mundo. JOÃO. 12: 31.

POTESTADE - DEFINIÇÃO:

* Todo este império já foi destruído!!!

Potência ou poder; qualidade ou
condição de quem manda, de quem
exerce domínio sobre algo: a
postedade do ditador.
Potentado; indivíduo cujo poder e
riqueza o tornam soberano de uma
nação.

3. PRINCIPADOS E POTESTADES SEM CORPO

E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e
triunfou sobre eles na cruz. COLOSSENSES. 2: 15.
Ao esquadrinhar estas evidências, concluímos; Todo o sistema
religioso está em trevas em relação a este assunto. Devemos
ter cuidado para não dar ouvidos aos tais “espíritos enganadores",
referindo-se aos que desconhecem isto.
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