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MEMBROS DA FAMÍLIA DE DEUS
Efésios 2.19-22. "Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e
membros da família (doméstico, íntimo) de Deus, edificados (Para terminar a estrutura da qual a
fundação já foi colocada) sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como
pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito”.
ESTUDO
O contexto fala de uma separação e de uma barreira de inimizade que foi derrubada através da cruz.
Todos agora têm acesso a Deus em Espírito.
Há DOIS NÍVEIS de compreensão, revelação e manifestação de Deus:
1MEMBROS DA FAMÍLIA DE DEUS
O ÚNICO requisito para fazer parte da família é aceitar, pela fé, Jesus Cristo.
Seu comportamento não determina seu lugar na família.
Em Tito 2.11 diz quem tem acesso a essa família e o que a pessoa precisa renunciar para
fazer parte.
2MORADA DE DEUS POR SEU ESPÍRITO
O seu comportamento determina o seu propósito e destino.
...para se tornarem morada de Deus por seu Espírito”...
Na comunhão da igreja, Deus te dá a OPORTUNIDADE de fazer de você Sua morada; você
fará parte de um projeto eterno de redenção de milhares de vidas, do grande avivamento que
vai varrer a face da terra. É o que chamo de: FAMÍLIA COMO LUGAR DE PROPÓSITO E
DESTINO.
O que você vai encontrar nessa família:
I. CUIDADO E AMOR
II. PROPÓSITO E DESTINO.
Existe o tempo de sermos CHAMADOS e o tempo de sermos ENVIADOS.
Deus te chama para um Crescimento Espiritual, Hebreus 5.11-14.
Ouse ir para o lado mais profundo da piscina!
A questão não é tanto o quanto Deus acredita em você, mas sim o quanto você acredita nEle.
PERGUNTAS
1- Você já faz parte da família de Deus? Se sim, o que te garante isso?
2- Quem são as pessoas que te esticam? Para ir além?
3- Você percebe os momentos que Deus te usa, ou pode te usar?

Bethel News
6 de março: Abertura da Escola ministerial. 19h30.
7 de março: HOPE. 19h.
14 de março: Chá de Mulheres. 17h.
17 de março: Tadel Especial (ap José Correia).

