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Princípios para uma vida abençoada
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração (Mateus 6.21).

ESTUDO
Depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós

recebemos o Espírito Santo dentro de nós e nos tornamos filhos de Deus. Só por isso,

nós já somos abençoados e essa é a maior benção. (Pergunta 1,2).

Pratique a gratidão! Não foque naquilo que você não tem. Celebre o que você

tem! Enxergue o melhor no pouco, não menospreze. (Pergunta 3).

É uma questão de coração: José amava Deus. Ele era escravo, mas ele era o

melhor escravo porque o Senhor estava com ele. (Gênesis 39.2-5). Estar em uma

provação não significa que o amor de Deus por você é menor. É muito mais sobre o seu

coração do que aquilo que você está passando.  (Pergunta 4, 5, 6).

Ídolo é o que toma o lugar de Deus no seu coração. (Êxodo 20.4-6). Os tipos de

coração em Deuteronômio 15.9-15. 1. Existe o coração egoísta; 2. Coração ansioso; 3.

Coração generoso; 4. Coração agradecido. (Pergunta 7, 8).

Honre a Deus (Provérbios 3.9-10, 2 Coríntios 9.7-9). Reconheça o privilégio que

é ofertar na vida de alguém. O que guardei, perdi! O que gastei, eu tive! O que doei, eu

tenho!  (Pergunta 9).

PERGUNTAS
1. Pensando na sua vida como um todo, qual foi a maior benção que Deus já te deu?

2. Para você, o que é ser próspero?

3. Você tem o hábito de agradecer as pequenas coisas da vida?

4. Se Deus nos ama, por que passamos por provações?

5. Como saber onde está o seu coração em momentos de dificuldades?

6. O que a história de José nos ensina sobre momentos como esse?
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7. Com qual coração desses você se identifica? Seu estilo de vida corresponde com a

sua resposta?

8. Você tem algum ídolo hoje? Como você tem lidado com isso?

9. Você acredita que dar é melhor do que receber? Por que?

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.


