ESTUDO DA CÉLULA
18/07/2021 | Pr. Valmir Santos

Jesus, entre aplausos e desprezo
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
(Isaías 9.6)

ESTUDO
Jesus deve ser o assunto da nossa vida! Quem carregava o nome de Jesus no primeiro
século era ridicularizado - cristão: o pequeno Cristo. (Mateus 10.21; João 16.2). É uma ilusão para
os seguidores de Jesus achar que o seu nome nos faz mais aceitos. Somos tolerados, não amados.
(Pergunta 1).
Jesus não foi desprezado pela sua aparência, e sim pela mensagem que carregava. A
mensagem que carregamos nem sempre é agradável e palatável. (Pergunta 2).
A nossa resposta quando nos perguntam quem é Jesus: João 9.25. A resposta deve ser
nossa própria vida. (Pergunta 3). Assim como fez com Jesus, em algum momento na caminhada
satanás vai te tentar na sua identidade e propósito. Não são as grandes lutas que nos afastam
de Jesus, mas as facilidades oferecidas. (Pergunta 4).
Se você não amar Jesus hoje, você não vai amá-lo na eternidade. A eternidade com
Jesus é para aqueles que estão prontos para amá-lo todos os dias. Não corra atrás de coisas, corra
atrás de uma pessoa. (Pergunta 5).
Jesus conviveu com os aplausos e desprezo. Jesus era o cordeiro imaculado não para
a vida, e sim para a morte. Somos frutos do penoso trabalho de Jesus! (Pergunta 6).
Paulo tinha orgulho de se apresentar como servo de Jesus. Romanos 8.36. Chamados
para servir Jesus, não usar Jesus. (Pergunta 7). A maior bênção que Jesus pode te dar é ele
mesmo. (Pergunta 8).
Quem tem Jesus tem tudo!

PERGUNTAS
1. As pessoas sabem que você é cristão? Você costuma se apresentar dessa maneira ou se
afirmar sem dificuldade?
2. Alguma vez você se envergonhou ou teve medo do que poderia acontecer caso pregasse a
mensagem de Cristo?
3. O que você está fazendo com a sua vida?
4. O que a nossa identidade em Jesus tem a ver com ceder às facilidades oferecidas?
5. Sua vida devocional atesta uma vontade de amar Jesus por toda eternidade? Para você,
qual é a importância do momento devocional? Sua rotina condiz com a sua resposta?
6. Por que podemos ser considerados o fruto do penoso trabalho de Jesus? O que isso
significa?
7. O que é ser servo?
8. O que você quer de Jesus? O que você tem buscado nele?
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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.

