ESTUDO DA CÉLULA
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Firme no propósito e vá
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo,
pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando
para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de
Deus em Cristo Jesus (Filipenses 3.12-14).

ESTUDO
O caráter de Deus sempre será uma base sólida para continuarmos. Deus é sempre bom,
mesmo quando a vida não for. (Pergunta 1).
A única coisa que podemos controlar é como vamos reagir, o que vamos escolher no meio
do problema. Não tente mascarar as suas dúvidas, seja transparente com Deus. Não deixe de orar.
A oração é uma conversa íntima entre um filho e seu pai, não tenha medo de se abrir. (Pergunta 2).
Marcos 4.35-38, podemos seguir a direção de Deus e, ainda assim, nos depararmos com
dificuldades. É na hora da dificuldade que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas - mesmo
se a dificuldade for resultado de um erro nosso. (Romanos 8.28). (Pergunta 3).
João 20.27, nós conhecemos Tomé por sua incredulidade, mas não lembramos que depois
ele escolheu crer; que ele se tornou um homem que não permaneceu na dúvida, mas seguiu
pregando o evangelho. Você não precisa terminar a sua história com um rótulo que recebeu.
Jesus pode transformar a sua história, escolha confiar nele. (João 16.33) (Pergunta 4).
Para continuar firme no propósito, avançando e confiando em Deus (Pergunta 5):
●

Mantenha sua mente longe da acomodação;

●

Mantenha sua mente afastada do orgulho;

●

Tenha seu passado bem resolvido;

●

Mantenha a mente focada no progresso;

●

Tenha sempre o propósito em mente.

Na jornada cristã, como termina é de fato o que conta e é a intimidade de Jesus que nos
mantém na caminhada. João 14.9.
PERGUNTAS

1. Qual aspecto do caráter de Deus você gosta de meditar em tempos difíceis?
2. O que a oração significa para você?
3. Como permanecer em Deus mesmo diante de escolhas erradas?

4. Com que frequência você acredita mais nos seus próprios rótulos do que no poder que Jesus
tem para transformar a sua vida? Com que frequência você acredita mais nos rótulos dos
outros do que no poder que Jesus tem para transformar a vida deles?
5. O que fazer para continuar firme no propósito?

BETHEL NEWS
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.
Chá de Mulheres (Tema: Mulheres Posicionadas) - 06/03 às 17h.
Empreendedor com propósito (Qual é a sua razão social?) - 08/02, 19h às 21h.
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!

