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Jesus

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade ( João 1.14)

ESTUDO
O Deus todo poderoso se tornou um de nós para poder se comunicar, se relacionar e hoje,
através do Espírito Santo, ele habita em nós (Colossenses 1.15). (Pergunta 1).
Mateus 1.18 - 25, Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados. Se o pecado fosse
algo que nós conseguíssemos lidar, não teríamos a necessidade de um Salvador. Se
eu tenho um Salvador e se eu ando todos os dias com ele, eu preciso responder essas
perguntas. (Pergunta 2).
2 Coríntios 11.3, É tempo de voltar para Jesus. Podemos até estar na presença sem estar
em um relacionamento com ele. Jesus quer que nós sejamos parecidos com ele e só vamos
conseguir isso através da sua graça, amor e justiça. A justiça de Deus não é para nos
condenar, ela é para nos salvar. (Pergunta 3).
Precisamos expor Jesus enquanto vivemos. Por isso, não podemos ser dominados por
nossas emoções e por nossa alma. Só podemos fazer isso andando em espírito. O fato
de estar andando com Jesus não te torna alguém superior que tem o direito de falar das
pessoas. Esse relacionamento deve gerar em nós misericórdia e empatia. (Pergunta
4).
Por que Ele nos salva e não nos leva? Para que possamos conhecer intimamente; para
termos uma vida de acordo com seus ensinamentos; para exercer influência sobre a
vida dos outros através da mensagem de Jesus.
PERGUNTAS

1. Como alguém como Deus pode amar pessoas como nós?
2. Quem você é? O que você está fazendo aqui?
3. O que é a justiça de Deus? Como ela pode nos aproximar dele?
4. Que Jesus você tem apresentado às pessoas?
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Tadel Presencial e 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.

