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Salvo e “aleluiado” 

ESTUDO 
Salvos e Aluiados: Pessoas que abraçam o evangelho e decidem por  um estilo de vida 

radical por Jesus. Tem o senso profundo de arrependimento e pecados perdoados, o 

reconhecimento da nova identidade em Cristo (Pergunta 1, 2). Para essas pessoas: 

● Não há diferença entre o santo e o secular: tudo é para Deus. (Pergunta 3). 

● Existe prazer em pregar o Evangelho:temos um convite de Jesus para pregarmos 

o Evangelho que um dia nos alcançou (Marcos 16.15, 1Coríntios 9.16). Esse era o 

prazer o apóstolo Paulo (Pergunta 4); 

Salvos, mas que perderam o primeiro amor. (Apocalipse 2.4). Se alguma coisa ou pessoa 

ocupa esse lugar exclusivo de Deus, negligenciamos o primeiro grande mandamento. O seu 

trabalho para Deus não te faz mais amado, mas com certeza demonstra o quanto você o ama. 

(João 5.17; 15.8). (Pergunta 5). 

O desânimo só reflete a ausência de um relacionamento com Jesus. (Ezequiel 37.1-14).  

Você nunca vai mudar aquilo que você não enxerga primeiro, você nunca vai desejar aquilo 

que você não acha que precisa. (Pergunta 6,7) Deus nos permite enxergar nossa própria nudez, 

nossa própria vergonha, nossas limitações porque toda transformação começa com uma visão 

correta de quem nós somos (Pergunta 8). Assim como Sansão reviveu, existe esperança para 

nós (Juízes 16.28a).   

PERGUNTAS 
1. O que é um povo aleluiado? 

2. Você se identifica com esse povo? 

3. De que maneira o “secular” pode ser santo?  

4. No seu dia a dia, o quanto falar de Jesus te empolga? 

5. O que você faz quando sente que seu coração está começando a ficar vazio? 

6. Você tem facilidade de enxergar as próprias falhas? Como você lida com elas? 

7. Do que você precisa hoje? 

8. Quem é você? 

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.  
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Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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