
   ESTUDO DA CÉLULA    
Ano do Recomeço | 15/03/2020 | Pra. Keila Tristão 

CORAÇÕES REPOSICIONADOS 

 
E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; 
para que eu não venha, e fira a terra com maldição (Malaquias 4.6) 
 
ESTUDO | PERGUNTAS 
 

4 INSTRUÇÕES QUE DEUS DEU A ABRAÃO 
1. Circuncidar os filhos: esse era um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando Deus nos 

chama como família, Ele faz uma aliança conosco e espera que nós respondamos a esse chamado. Como 
podemos responder a essa aliança na nossa família? Enquanto família, como podemos honrar esse 
compromisso com Deus? 

2. Abraão deveria encontrar uma esposa para seus filhos.  É responsabilidade da família ensinar aos 
filhos o valor dessa aliança e a honrar esse compromisso. É melhor ensinar do que lidar com as 
consequências. Quando estamos na posição onde Deus não nos chamou para estar, nós sofremos a 
consequência. Como filhos, nós estamos tendo um comportamento humilde para aprender esses valores 
ou estamos nos colocando no risco de encarar as consequências? Temos dificuldades de sermos 
ensinados? Por quê? Como pais, estamos sendo responsáveis com o nosso papel ou estamos 
negligenciando essa responsabilidade? Estamos “encontrando esposas para nossos filhos” ou estamos 
deixando que o mundo faça isso? Por quê? Qual dificuldade estamos encontrando e como resolver isso? 

3. Deixar um legado e herança:  não é restrito àquilo que é material, mas diz sobre aquilo que é espiritual, 
diz sobre testemunho. Se nossos filhos dependessem apenas do nosso comportamento para conhecerem 
a Deus, que Deus eles estariam conhecendo?  Para os que não são pais, conseguimos entender que o 
legado espiritual que deixaremos para nossos filhos começa agora através do nosso amadurecimento 
espiritual?  

4. Ensinar um ofício . Deus é um Deus de continuidade, precisamos deixar valores que possam ser a base 
para o legado, deixar ferramentas e ensinar responsabilidades. Que tipos de ferramentas podem 
incentivar a nossa família a viver em fé? Como podemos crescer como família na presença de Deus? 
Quais são as principais dificuldades que enfrentamos para fazer com que esses ensinamentos sejam 
enraizados? Como podemos resolver isso? 

 
Não existe reposicionamento sem exortação. Chamar a parte não é necessariamente algo ruim. Você 
está disposto a ser reposicionado?  A aceitar ser exortado e assumir responsabilidades? 

BETHEL NEWS 
Sábado, 21 de março: HOPE - 19h 
Segunda-feira, 23 de março: Reunião Ministério Intercessão 19:30 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO 
24 – 26 abril: FACE A FACE DE MULHERES 

 


