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Não temas, avance!
No sétimo mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu

em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se a seus colegas, os
sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de
Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus.
Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar
original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as

tardes. (Esdras 3:1-3).

ESTUDO
(Pergunta 1) Uma expressão muito repetida na Bíblia é "não temas". O nosso alvo é

avançar, mas se tem uma coisa que nos paralisa mais do que qualquer outra é o medo. O

medo faz parte da vida humana e revela nossa vulnerabilidade e fraqueza. (Pergunta

2).

"Tive medo e me escondi". O homem experimentou o medo pela primeira vez depois da

queda. Na nossa condição pecaminosa estamos aptos a vivenciar o sentimento de medo.

Não tente negar o medo. Ter medo não significa ausência de fé. Coragem não é

ausência de medo. (Pergunta 3).

O valor é mais importante do que o medo. Para vencer o medo, tenha consciência do

que é de valor na sua vida. Apesar do medo, o valor que Deus tem plantado no seu

coração sobre o reino e sobre a verdade da sua palavra vai te levantar e te fazer avançar.

(Pergunta 4).

Mesmo com medo precisamos avançar. (Juízes 7.9-15). Todos temos medo diante da

vida, mas isso não pode nos paralisar e nos impedir de viver. Os prognósticos podem não

ser bons, mas é necessário continuar. Vá com medo, mas vá! O problema não é ter

medo, é atuar pelo medo. Nós devemos atuar pela fé. (Pergunta 5).

Tenha medo de determinar coisas para Deus. Confie e descanse nele. Diante de cada

medo seu coloque um "porém". (Ex: Salmos 56.3). Confronte o seu medo em fé!

(Pergunta 6).
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Busque pessoas que possam te ajudar a avançar mesmo com medo e afaste-se de

qualquer coisa ou pessoa que esteja te desencorajando. (Pergunta 7).

(Pergunta 8). Uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha dentro. (Juízes 7.16). É

assim que avançamos. A trombeta é a palavra de Deus na nossa boca diariamente,

declare a palavra! O Senhor escondeu tesouros em vasos de barro. O Senhor

colocou o Espírito Santo em nossos corações, cuidando de nós. Não olhe para o vaso de

barro, olhe para o tesouro lá dentro.

PERGUNTAS
1. Você está animado para 2022?

2. Do que você tem medo?

3. Como você lida com o medo?

4. O que você tem dado valor hoje que te faria agir apesar do medo?

5. Ter medo é não ter fé? De que maneira nosso medo pode abalar a nossa fé?

6. O que significa confrontar o medo em fé?

7. As pessoas ao seu redor te aproximam ou te afastam de Deus? Te fazem crescer

em Deus ou se manter estagnado em relação a ele?

8. Se o medo é uma condição inerente à queda, como nós temos condição de

avançar apesar do medo?

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.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


