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3 COMUNICAÇÕES DE DEUS NESTA PANDEMIA MUNDIAL 
“Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende; não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. 

Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga; ele fere, e as suas mãos curam” (Jó 5.17-18)  
 
ESTUDO 

Depois dessa epidemia nosso mundo nunca mais será o mesmo. Esse é um tempo inusitado na história dessa                   
geração. O maior propósito de Deus com isso tudo não é apenas nos livrar de um vírus ou nos curar, mas é descobrir                       
nossa dependência de Deus; que o sangue de Jesus é mais poderoso que toda enfermidade (Êxodo 12.13); e nos fazer                    
dependente dEle, acabar com nossa arrogância e nos levar ao arrependimento.  

1. DEUS ESTÁ COMUNICANDO COM A IGREJA MORNA E INDIFERENTE; 
Esse é um momento de teste para a nossa fé. “Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem                     

dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca”, Apocalipse                    
3.15-16. Decida quem você é em Deus.  

“Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém                    
sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, A obra de cada um se                    
manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada                      
um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão”, 1ª Coríntios 3.11-14. Aquilo que                  
você é em Cristo, a sua fé, será provada pelo fogo. Se posicione! Saia do isolamento, da indiferença espiritual! Assuma                    
quem você é em Cristo!  

2. DEUS ESTÁ COMUNICADO COM OS DESVIADOS NA FÉ; 
“Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras;  

quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres”, Apocalipse 2.5. Essa é a                       
hora de voltarmos para casa e para os braços do Pai.  

Que venhamos ter uma nova fome e uma nova sede por Deus. Que venhamos desejar um grande avivamento                  
para que os filhos perdidos voltem para casa. “E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos                    
comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e                     
eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti”, Lucas                       
15.16-18. 

3. DEUS ESTÁ COMUNICADO A TERRA A SUA SOBERANIA; 
“Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza porque tu és                    

poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus”, Salmos 86.9-10. 
Grande é o Senhor! Em extensão, magnitude, importância. Não tenha medo de nada, de nenhuma ameaça. Se                 

nós temêssemos a Deus da forma como tememos o vírus, nossa vida seria diferente. Temos medo do que perece o                    
corpo e não daquilo que perece o espírito.  

Não há nada que nos afasta mais de Deus quanto darmos maior importância ou glória a alguém que não seja                    
Deus. Quando não reconhecemos a glória de Deus.  

“Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não                     
somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”, 2 Timóteo 4.8. Podemos até fazer planos, mas                     
neste momento devemos entender que a soberania de Deus vai nos colocar no nosso devido lugar. As coisas pequenas                   
e secundária vão voltar para seu devido lugar: de lado.  

Que venhamos amar a Sua vinda, sair do casulo e da indiferença! 
 

PERGUNTAS 
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● Que tipo de fé precisamos para este momento? 
● Será que estamos sendo esse crente morno? 
● O que nos mantém indiferentes a Cristo e nos prende nessa indiferença espiritual?  
● O que podemos fazer para romper com isso?  
● Nesse período de crise nós estamos comunicando a voz de Deus para os Filhos que               

precisam voltar para casa?  
● O que você faria se descobrisse que Jesus voltaria em uma semana? Você mudaria sua               

rotina? Seu comportamento? 
 

BETHEL NEWS 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO 
Tadel Online (31) - 19h30.  
Células Online (Quarta e Quinta) 
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