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A presença de Deus
Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante

deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para
iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de

dia, nem a coluna de fogo, de noite (Êxodo 13.20-22).

ESTUDO
A maior necessidade que temos na vida é a presença de Deus. Às vezes temos

mais consciência das nossas necessidades físicas e relacionais do que a nossa

necessidade da presença de Deus. Abra mão de qualquer coisa, exceto isso. (Pergunta

1).

Em Deus, nada nos falta. O propósito é a direção de Deus na sua vida, a provisão

é todo o recurso necessário para que ele seja cumprido. (Mateus 6.33). (Pergunta 2).

A presença de Deus na nossa vida é movimento. Ser guiado por Deus é ter

experiência todos os dias. (Sugestão de leitura: “Liturgia do Ordinário”, Tish Warren).

(Salmos 16.7-11). A presença de Deus sempre nos tira da zona de conforto. O pior lugar

onde podemos estar é no controle. (Pergunta 3).

A presença de Deus se mantém na nossa vida:

● Através da obediência. Quem ama, obedece.(Pergunta 4);

● Através da fé, (Romanos 8.5-9; 1 João 5.1). (Pergunta 5).

● Quando nós olhamos para ele. Olhar para ele é olhar para frente porque

ele está sempre adiante no nosso futuro! (Provérbios 4.25). (Pergunta 6).;

● Quando tememos e honramos a Deus. Temer é ter noção de que ele habita

dentro de você, de quem ele é e o que ele fez por amor.  (Pergunta 7).

PERGUNTAS
1. Onde encontrar a presença de Deus na rotina?

2. Como viver de maneira prática a orientação de Jesus nessa passagem sem cair

em nenhum extremo?
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3. Para onde você tem levado Deus?

4. É possível obedecer sem amor?

5. Você já teve a sensação de que Deus te abandonou? O que você fez?

6. Você se distrai facilmente com as circunstâncias? Como manter o foco?

7. Temer é ter medo? Qual é a diferença entre temer e honrar?

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.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.


