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A Bênção 

O Senhor disse a Moisés: "Diga a Arão e aos seus filhos: Assim vocês abençoarão os israelitas: "O 
Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; 

o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. "Assim eles invocarão o meu nome sobre os 
israelitas, e eu os abençoarei". (Números 6.22-27) 

ESTUDO 
Deus, em sua essência, é abençoador. Quando nos tornamos seus filhos na            

experiência do novo nascimento recebemos o chamado e a natureza de Deus para nos              

tornarmos abençoadores. 

Abençoar significa conceder poder a alguém para prosperar. Mas, por vezes,           

estamos com o conceito errado. Bênção é o favor de Deus constantemente liberado             

sobre as nossas vidas. Ser empoderado para prosperar em todas as áreas da vida.  

O conceito que o povo de Israel tinha a respeito da bênção já estava na cultura.                

No meio do caminho, nós perdemos isso na nossa cultura. Se queremos viver esse              

princípio, precisamos ser intencionais para resgatá-lo. Não podemos usar isso como           

desculpa. 

Gênesis 12.2: Somos Filhos de um Deus abençoador e somos chamados para            

abençoar. Mas não temos o direito de amaldiçoar. Romanos 12.14: não fomos            

chamados para amaldiçoar. Deus não nos deu esse papel. A única coisa que podemos              

fazer é abençoar, nós mesmos ou os outros.  

Jacó x Esaú: Em Israel o filho mais velho era detentor da bênção. Quando              

chega o momento de Esaú receber a bênção, Jacó rouba sua bênção. Será que a               

bênção significava qualquer coisa para esse povo? Será que não era muito mais do que               

um “hábito” corriqueiro? 

 



 
 

A vontade de ser feliz: no antigo testamento ser feliz significava ser            

abençoado. O sermão do monte está repleto das bênçãos prometidas por Deus. Ali             

temos uma nova perspectiva do que é ser bem aventurado, do que é ser feliz (os que                 

choram, os que são humildes, são perseguido, etc…). O evangelho abre essa porta de              

bênção para vivermos em paz, com Deus e com os outros, independente da             

circunstância. 

Saiba quem é Aquele que abençoa. Ele é seu Pai. A maior bênção que Ele               

poderia nos dar, é sua presença habitando em nós.  

PERGUNTAS 

1. No seu entendimento, o que é prosperidade? O que é bênção? 

2. É possível prosperar de um jeito que não seja material? Como? 

3. Por que é importante resgatar o conceito da bênção?  

4. Como Jesus nos explica o que é ser abençoado/feliz? 

5. Por que Deus se agrada em nos abençoar? 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração online - Domingo às 18 h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h e 20 m. 

 


