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É inútil servir a Deus? 

Malaquias 3.13-18 

ESTUDO 
Vemos todos os dias pessoas questionando a Deus, pessoas sendo duras com ele. 

(Pergunta 1). A falta de temor nos torna arrogantes. “Temer ao Senhor é tremer só de pensar em 

ofendê-lo pela incredulidade e desobediência. É o sentimento de que não devemos brincar com 

Deus” - John Piper. (Salmos  95.9-11). 

Não vale a pena servir a Deus: estamos calculando se vale a pena investir numa vida com 

Deus, se o custo x benefício vale a pena. A utilidade do evangelho não é medida pelas bênçãos 

liberadas, mas pelo relacionamento desfrutado. (Pergunta 2, 3 e 4). 

Lucas 22.35, depois de nos encontrar, Jesus nunca vira as costas para nós. Jesus se 

entristece por ser afligido pelas palavras de um povo que não compreende sua verdade e sua 

bondade. (Pergunta  5).  

Deus não é insensível. Quando você abre a boca para proferir palavras contra ele, ele não 

fica impassível. Nossos questionamentos também o atingem (Pergunta 6). 

Isaías 53.7, Jesus foi o servo sofredor. Ele é nosso maior exemplo e esse mesmo servo 

sofredor voltará para reinar. Os ímpios irão perecer, mas os justos reinarão com Deus. Os que 

fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. (Pergunta 7 e 8).  

Não é inútil servir a Deus!  

PERGUNTAS 
1. Você já questionou Deus? Já foi duro com ele? 

2. Você já se perguntou “o que eu ganho com isso?”? 

3. Qual é a utilidade do evangelho? 

4. O que você espera que aconteça quando você decide amar a Deus acima de todas as coisas? 

E o que realmente acontece? 

5. Você já se sentiu enganado pelo evangelho?  

6. Com que frequência você questiona a Deus? Com que frequência você agradece a ele? 

7. Qual é a sua expectativa para o dia que o servo sofredor reinará?  

8. Como permanecer até o fim? 

 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  
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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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