ESTUDO

DA CÉLULA

Ano do Recomeço |14/09/2020 | Rogério Carneiro
Qual é a sua bandeira?
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de
Deus (João 1.12).

ESTUDO
(Pergunta 1). A bandeira também aponta para um representação e um conjunto de leis. Só
temos o direito de acessar as garantias desta lei quando nos sujeitamos em obediência a ela.
Não basta conhecer, tem que se submeter a ela.
Aquele que carrega a bandeira de Jesus tem um sinal: quem ama, obedece. (Marcos
12.30-31; João 14.23-24). A lei, o mandamento é o amor e o amor de Deus por nós nos garante
um lugar de esperança. Quem está debaixo da lei está respaldado por ela (João 1.12) . Por
isso nossa expectativa deve estar nEle, caso contrário, viveremos um tempo de frustração e
esquecimento. Se você ama o Senhor e Ele é tudo para você, nada pode te paralisar.
(Pergunta 2) .
A bandeira nos identifica e fala sobre os nossos costumes e cultura. Por vezes, a bandeira,
a cultura, chega antes da própria pessoa. A cultura fala sobre o jeito, a linguagem de um
povo. (Pergunta 3) .
A bandeira carrega consigo uma identidade, um propósito. O motivo pelo qual você existe,
é eterno. (Pergunta 4) .
As causas nós abraçamos no percurso e são elas que apontam para o propósito. Não
chegaremos ao propósito sem a causa e não existe causa sem renúncia e trabalho.
Abrace uma causa e sirva seu próximo (Pergunta 5) .
Estevão (Atos 6,7) era cheio da graça e do poder de Deus e ainda assim encontrou
oposição. Estevão sabia a bandeira que seguia, a causa que abraçava. Ele não voltou atrás.
Ele sabia que não tinha o direito de voltar atrás só porque havia sido machucado. Ele sabia que
não estava morrendo sem proteção. Ele morreu por uma causa. Por um propósito maior.
PERGUNTAS

1. O que a bandeira significa para um povo e para uma cultura? Como identificar a cultura
de um povo?
2. O que identifica alguém que “carrega a bandeira de Jesus”?
3. Você se considera alguém que está hasteando a bandeira ou guardando ela?
4. Você sabe por que você existe?
5. O que te motiva a adotar uma causa?
6. Até que ponto você estaria disposto a ir por aquilo que você acredita?

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 18h.
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.
Juventude Hope - Sábado às 19 h.

