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O valor de adorarmos juntos
Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. (Salmos 133.1)

ESTUDO
Existe poder na união (Hebreus 10.25). Nós nos animamos na convivência uns com os

outros; uma brasa fora do braseiro aos poucos perde a sua força. Precisamos fortalecer nosso

ambiente de convivência para cuidarmos melhor uns dos outros. (Pergunta 1).

O isolamento nos leva para um caminho de destruição (Eclesiastes 4.12). Até na

natureza se anda em bando/matilha. Irmãos e amigos nos ajudam a ficarmos firmes na

caminhada. (Pergunta 2, 3).

Há um nível de presença e revelação em Deus que não se tem sozinho. Existem

revelações que só acontecem na unidade. (Mateus 18.20). (Pergunta 4).

Nem o apóstolo Paulo estava sozinho em sua caminhada (Filemom 1.23-24). (Pergunta

5). O elo que nos mantém firmes na família da fé é Jesus! (1 João 1.3; Salmos 34.3).

1. Ame e demonstre amor pelos irmãos. Amar também significa gostar de estar junto com

o outro, é gostar de estar no mesmo ambiente. (Pergunta 6).

2. Promova a unidade na família da fé. (Filipenses 4.2, Filipenses 2.2). (Pergunta 7).

3. Seja instrumento de reconciliação entre os irmãos. (Filipenses 4.3-4). Seja maduro

para conviver com os irmãos e não espere recompensa dos homens. Preserve a unidade!

(Pergunta 8).

4. Seja uma pessoa amável. (Filipenses 4.5). A grande marca de um filho de Deus é o amor

e a prática dele. Seja conhecido pela sua amabilidade. Perto está o Senhor, não perca

tempo com brigas e discussões. Seja um instrumento de amor. (Pergunta 9).

5. Supere as ansiedades da sua vida. (Filipenses 4.6,19). Coloque suas ansiedades diante

de Deus. É diante dele que a gente chora e rasga o coração! Cuidado com quem você abre

o coração. (Pergunta 10).

6. Viva na paz de Jesus! (Filipenses 4.7)

7. Ajude os irmãos a superarem as suas dores. (Filipenses 4.14). Precisamos dos amigos

nos momentos bons, mas também precisamos quando tudo parece perdido. (Pergunta 11).

PERGUNTAS
1. Para você, qual é a melhor coisa de viver em comunidade?
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2. Você tem tendência de se isolar? O que você faz quando percebe que isso está

acontecendo?

3. Você tem amigos que te ajudam a se manter firme?

4. Você já teve alguma experiência assim?

5. O que nos une? O que une pessoas tão diferentes?

6. Para você, amar é...

7. Ultimamente você tem promovido unidade ou separação?

8. O que você faz quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você?

9. O que é ser amável? Como se tornar uma pessoa amável?

10. De que maneira nossa ansiedade pode influenciar na vida em comunidade?

11. Você tem sido esse amigo?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Juventude Hope - Sábado às 19h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Batismo nas Águas - 21 de Novembro às 9h.


