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Reavivamento e a Reforma

ESTUDO
Hoje temos fácil acesso ao evangelho, mas nem sempre foi assim. Devemos valorizar o

que temos hoje!

Nós colhemos o que os outros plantaram com a própria vida! A reforma protestante foi

um grito de liberdade contra um sistema religioso  corrompido. (Pergunta 1).

A nossa força é espiritual! A primeira Igreja abalou o mundo da época, hoje, corremos o

risco do mundo desta época abalar a Igreja. (Pergunta 2). É o Espírito Santo que nos mantém.

Deus pode mover o sobrenatural nos nossos dias. Onde a Igreja do Senhor vai, ela transforma

o ambiente (Atos 26.28). (Pergunta 3).

A Escritura é o único fundamento da nossa doutrina (Pergunta 4).: Por muito tempo o

acesso à bíblia e sua leitura era proibido. Quando um cristão se afasta da bíblia ele se afasta do

próprio Deus e ele passa a ser facilmente enganado com falsas doutrinas. Sempre vão existir

pessoas que vão manter essa verdade acesa (Pergunta 5):

A justificação do homem não está na lei, e sim em crer em Jesus (Pergunta 6). A reforma

protestante revelou essa verdade que estava sendo escondida por muitos e baseou a fé cristã em:

somente a Fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente glória a Deus.

(Sugestão: abordar cada ponto estabelecido pela reforma e aprofundar de acordo com a

dinâmica do grupo).

PERGUNTAS
1. Nosso sistema religioso hoje também está corrompido? Qual é o nosso papel nele?

2. Qual é o risco das pequenas concessões que a igreja faz atualmente?

3. Você tem transformado o ambiente ou o ambiente tem te transformado?

4. Se te perguntassem, você saberia defender a doutrina que diz acreditar?

5. Qual é a verdade do evangelho que mais te fascina?

6. O que você entende que justificação seja?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).
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Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.
Juventude Hope - Sábado às 19 h.


