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As expectativas de Deus  

 Mateus 13.1-8 

ESTUDO 
Deus se move em expectativas. Tudo o que nós fazemos, nós produzimos debaixo 

de expectativas e a nossa expectativa deve corresponder com a dele. 

A Palavra de Deus: Ele não deu apenas um livro  para lermos, ele nos deu uma 

palavra pela qual vivemos. Nela podemos saber quais são as expectativas de Deus. (2 

Timóteo 3.16-17). (Pergunta 1).  

Expectativa da Edificação: Os ministérios e os dons não são dados como enfeites, 

e sim para a edificação  do corpo. (Efésios 4.12-13).(Pergunta 2).  

Expectativa da Existência: A própria existência humana é um presente cercado de 

expectativas (2 Coríntios 5.9-10). No final dessa história, nossas expectativas serão 

avaliadas e nós prestaremos contas. (Tiago 5.7-8).  (Pergunta 3).  

Expectativa da Salvação: Quando Deus nos liberou a salvação e a revelação da 

bíblia ele não fez de maneira aleatória, ele fez baseado numa expectativa. É tolice achar 

que nossa salvação não precisa ser trabalhada, desenvolvida (Filipenses 2.12-13). 

(Pergunta 4).  

Expectativa dos Frutos: Há uma expectativa de Deus de colher os frutos.  Se ele 

espera frutos de árvores, imagine só de nós que ele planta a palavra da verdade.(Mateus 

21.19)(Pergunta 5). Na parábola de Mateus 13, a semente é a mesma, mas cada resultado 

é diferente. (Pergunta 6).  É o terreno que responde:  

1. Existe uma diferença entre crer em Deus intelectualmente e crer de fato.  

2. Estar no meio da comunidade, não significa ter uma experiência com Jesus. 

3. É possível receber a semente e ter angústia, problema ou perseguição na 

vida. 

4. Os  cuidados do mundo e a fascinação das riquezas impedem essa semente 

de crescer e frutificar.  

PERGUNTAS 
1. Por que as pessoas se desviam do caminho do Senhor depois de conhecerem 

a verdade? Não é a palavra de Deus forte o bastante para impedir que as 
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pessoas se desviem da fé? Ou convincente o bastante para ser resistida por 

pessoas? Por que dentro da Igreja existem níveis de espiritualidade? 

2. Para que nós fomos criados?  

3. Se suas expectativas fossem avaliadas hoje, qual seria o resultado?  

4. Se Jesus já nos salvou, por que devemos trabalhar a salvação? 

5. Jesus morreu por nós, o que temos feito por ele? 

6. Por quê? 

 

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. 
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