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O que faremos agora?
Isaías 44.3

ESTUDO
Sempre é possível experimentar mais de Deus, para isso precisamos: nos arrepender,

andar em santidade e ser revestidos pelo Espírito Santo. (Pergunta 1):

● Pare de dar desculpas e se arrependa da sua mornidão espiritual (Apocalipse 2.4)

(Pergunta  2).

● Faça conexões com pessoas que te impulsionam a amar a Deus acima de todas

as coisas (Salmos  1.1) (Pergunta 3, 4).

● Chame pecado de pecado, trate o pecado como pecado (Provérbios 28.13).

(Pergunta 5).

● Faça uma agenda de oração prioritária (Filipenses 4.6-7; Salmos 145.18)

(Pergunta 6).

Deus procura pessoas para si em cada geração. (Gênesis 6.5-9). Noé foi conhecido

como alguém que andava com Deus. (Pergunta 7).

Existe geração que responde e a geração que rejeita. Deus escolheu Eli, mas o rejeitou

porque Eli teve desprezo pela obra de Deus e quem O despreza, também será desprezado; e

porque ele honrou mais as pessoas do que a Deus mesmo que isso significasse desagradar a

Deus. (1 Samuel 2.27-29).

No meio da geração de Eli, Deus levanta Samuel. (1 Samuel 3.8-10). Uma geração

próspera e bem suprida pode facilmente virar as costas para Deus e desprezar as coisas santas.

O caos é um excelente lugar para ganharmos  vidas para Jesus! (Pergunta 8, 9).

PERGUNTAS
1. Se é possível experimentar mais de Deus, o que faz nosso relacionamento com ele ficar

estagnado?
2. Ultimamente, quais são as suas desculpas? Como você tem combatido elas?

3. O quanto seus amigos mais íntimos te fazem amar mais a Deus?

4. Você é essa pessoa na vida de alguém?

5. Como você lida com o pecado? Você tem o hábito de confessá-los para alguém?

6. Como você organiza a sua vida de oração?

7. Como você acha que é conhecido? Como você quer ser conhecido?
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8. Onde estamos nos encaixando como igreja?

9. Por que temos a tendência de abandonarmos a Deus quando a vida vai bem?

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.


