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Onde você está? 

Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: "Onde está você? " (Gênesis 3.9) 

ESTUDO 
Deus formou o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que Deus queria ter 

com  o homem era o mesmo relacionamento que ele tem com o pai, o filho e o Espírito Santo. 

Depois que Adão comeu o fruto, seus olhos foram abertos e ele viu sua própria nudez. É 

quando Deus pergunta ao homem: “onde está você?”. (Pergunta 1). 

Adão havia trocado o reino de paz, justiça e alegria pelo reino de trevas. Mas pela graça de 

Deus, seu plano não foi interrompido. Deus enviou Jesus, seu filho amado, para restaurar esse 

relacionamento com o homem. A cruz significa tudo para nós! (Pergunta 2). 

Assim como Adão, ainda temos nosso poder de escolher; ainda temos a responsabilidade 

pelas nossas escolhas diárias.(Pergunta 3). Deus é a força em nós, através do Espírito Santo, 

para fazermos a escolha certa. Se não conhecemos, não obedecemos. (Pergunta 4, 5). A vida 

eterna é conhecer a Deus! 

Quando reconhecemos o que está nos roubando, nos matando, nos destruindo, nós 

temos a esperança de nos arrependermos. (Pergunta 6). 

PERGUNTAS 

1. Onde você está no seu relacionamento com Deus?  

2. O que a cruz significa para você?  

3. Suas escolhas diárias condizem com aquilo que você acredita? 

4. Como discernir a voz do Espírito?  

5. Qual é a prioridade do seu momento devocional na sua rotina? 

6. Qual é o ladrão que está roubando, matando e destruindo a sua vida?  

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. 
 


