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Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor , escolham hoje a quem irão servir, se aos
deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor ”. (Josué
24.15).

ESTUDO
CONTEXTO: Esse discurso de Josué era para a geração que nasceu no deserto. O lugar
que Josué escolheu para fazer essa renovação de aliança foi Siquém, o lugar onde Deus trouxe as
promessas para Abraão e sua família.
1) IDOLATRIA: Mesmo tendo visto inúmeros milagres, o posicionamento na aliança havia
se perdido. Eles serviam ao Deus de Israel, mas ainda tinham ídolos, ainda mantinham traços de
outras culturas. Eles precisaram escolher e se posicionar. Não escolher já é uma escolha. Hoje
temos outros tipos de idolatria (Pergunta 1, 2).
2) COMPROMISSO SOCIAL: Ter certeza de que estamos nos posicionando corretamente
à luz da palavra nos traz um direcionamento de como devemos nos posicionar em relação aos
dilemas sociais (Pergunta 3). Esse posicionamento nos faz entender que nossa família tem um
compromisso diante de Deus com essa sociedade. (Pergunta 4).
3) MENTE DE CRISTO: Através de uma aliança com Deus eu posso ter a mente de Cristo,
eu posso ter uma mente transformada e ser um agente de transformação no mundo. Um mundo
sem Deus é uma morte lenta para os seres humanos (Mateus 5.14-16) (Pergunta 5).
4) O BÁSICO: Numa sociedade anárquica, aos poucos, nós perdemos as referências e todo
questionamento contra a palavra é válido (Pergunta 6). Por isso, busque conhecer o Deus com
quem você se relaciona. Deus não se conhece por intelecto, se conhece por revelação. (Pergunta
7).
PERGUNTAS

1. Quais tipos? Como identificar se estamos sendo idólatras?
2. Diante desses outros “deuses”, você sabe se posicionar baseado na aliança que você
tem ou você cede?
3. Não seria mais lógico Deus nos salvar e nos levar? Então por que continuamos aqui?
4. Que compromisso é esse? É “apenas” pregar o evangelho?
5. Se a nossa sociedade está podre, onde está o sal e a luz?
6. Você conhece as doutrinas essenciais da sua fé?

7. Quem Deus é para você? O nível da importância dele para você corresponde ao nível
da sua busca para conhecê-lo mais?

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.
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!

