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"trÊs etapas da apostasia” 
O termo APOSTASIA significa: Apartar-se de... Nesse breve estudo, veremos como ela pode se 
desenvolver na vida de alguém que não esteja pondo os olhos espirituais no lugar correto. Nossa 
intenção é te dar informação para que através dela estejas protegido de cair em apostasia!
1) PRIMEIRA FASE: SE MANIFESTA INTERNAMENTE

“; Que brotando alguma raiz de amargura, vos atrapalhe, e 
por elas muitos sejam contaminados. Não seja que haja 
algum fornicário, ou profano, como Esaú, que por um só 
prato de comida vendeu sua primogenitura”. HEBREUS. 
12:15, 16.

De onde vem uma raiz de ? Fatos ocorridos, atitudes... Isso 
começa na mente: Dúvidas, Perguntas. (se permites, isso se 
converte em “fortaleza”).

2) SEGUNDA FASE: SE MANIFESTA EXTERNAMENTE

“Porque já sabeis que ainda depois, desejando herdar a 
benção, foi desprezado, e não houve oportunidade para o 
arrependimento, ainda que a tenha buscado com 
lágrimas” HEBREUS. 12:17.

Esaú até quis regressar, mas não pôde. Uma pessoa assim 
é entregue a seus próprios pensamentos. Se dermos valor, 
importância aos pensamentos, isso cria uma fortaleza. (E 
então; não congrega mais, cria suas próprias opiniões e dai 
é direto pra o labirinto da mente, e entrando no labirinto; 
não sai mais).

3) TERCEIRA FASE: VÊM AS CONSEQUENCIAS

“Porque virá tempo quando não receberão a sã doutrina, 
senão, que tendo comichão nos ouvidos, amontoarão 
para si mestres conforme suas próprias concupiscências”. 
2ª TIMÓTEO. 4: 3.

"É um labirinto que engole; É como uma areia movediça.
Deixam de ouvir os ensinamentos de nosso Pai para ir 
atrás e ouvir “outra coisa”. "Uma vez mais notamos o quão 
importante é continuar  recordando o que aprendemos 
nos tempos da edificação”.

Você é um abençoado!!!

"aula - 017” 
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Responda segundo o texto: O que significa, Apostasia 
_________________________________________________________________________________________
Cite as três fases que se manifesta, quando alguém entra em apostasia::
A) ____________________________________________________________________________________
B) ____________________________________________________________________________________
C) ____________________________________________________________________________________
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