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Quando o inesperado chega
Lucas 1.26-33; Mateus 1.22-23

ESTUDO
Tudo o que é inesperado mexe com a gente e pode até mudar nossa forma de
pensar. Quando as coisas não acontecem como desejamos, não significa que está tudo
acabado. E sim que você está prestes a experimentar algo novo de Deus. (Pergunta 1,2)
Andar em fé é escolher a Deus em meio a qualquer circunstância. O que levou José e
Maria para um lugar de referência foi a confiança e a perseverança que eles tiveram em
Deus no meio das dificuldades. (Pergunta 3).Sabemos que Deus está conosco pelo
simples fato de que ele disse que estaria. (Pergunta 4).
Quando Maria e José recebem a notícia inesperada, o anjo foi avisar para ela que Deus
estava colocando Jesus na casa dela. Ele é o Rocha e o fundamento, nele tudo
permanece. Ele deve ser a base. (Pergunta 5).
Verdades que José e Maria nos ensinam:
1. Deus me conhece por completo e tudo o que Deus faz é por propósito (Lucas
1.26-28). (Pergunta 6) ;
2. Deus está comigo e sua graça está apontada para mim, o seu favor está comigo.
A pior coisa que você pode pensar é que Deus está causando esse mal na sua
vida (Lucas 1.28, Jó 34.10, 12). (Pergunta 7);
3. Deus me enviou a sua palavra. José e Maria não pararam porque existia uma
palavra de Deus para aquilo que eles estavam vivendo, falamos muito
sentimento e pouca convicção da palavra. Coloque a palavra acima do que você
sente (Mateus 1.22-23). (Pergunta 8, 9).
Nossos planos podem falhar, mas temos um Deus que nunca é pego de surpresa. Ele
sempre sabe o que fazer.
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PERGUNTAS
1. Você está vivendo algum "inesperado" hoje?
2. Como você lida com os imprevistos e as suas frustrações?
3. O que é andar em fé?
4. Como saber que Deus está com você?
5. Você sabe identificar qual é a referência e as bases da sua vida?
6. O que essa verdade significa para você?
7. De que forma Deus está com você? Como identificar isso no dia a dia?
8. Por que a imutabilidade de Deus pode nos trazer conforto?
9. Como saber o que Deus já liberou para nós?
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.

