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Agentes Divinos da Restauração
Isaías 61.1-6

ESTUDO
Os profetas sabiam de sua relevância e de seu impacto. A igreja também precisa dessa

convicção. Não podemos ter medo de assumir aquilo que foi confiado por Deus a

nós. (Pergunta 1).

O tempo para mudar a sociedade onde estamos é agora! Não é momento para a igreja

se esconder, é momento para permanecermos em fidelidade. (Pergunta 2).

Não tem como Deus fazer um mover na nação se a identidade do povo dele não for

restaurada. (Pergunta 3).

A voz profética aflora verdades na nossa vida, mas é necessário reconhecer e se

apropriar dessa identidade. Não deixe que as situações da vida afetem a sua fé.

Guarde o seu coração. (Pergunta 4, 5).

O tempo que vivemos vai exigir convicção e uma identidade firmada. O Espírito Santo

de Deus está sobre nós! Essa convicção deve gerar algo prático. (Pergunta 6, 7).

PERGUNTAS
1. O que Deus confiou a nós como igreja?

2. De que maneira a igreja se esconde?

3. Como a nossa identidade pode estar ligada ao avivamento?

4. Como se apropriar da nossa verdadeira identidade?

5. Qual é a relação entre a fé e a nossa identidade?

6. Por que é necessário ter a identidade firmada em tempos como os de hoje?

7. Qual é a consequência/fruto de uma identidade firmada?

BETHEL NEWS
Face a Face Mulheres - pré-inscrição aberta para quem deseja servir, no link.
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6AvoryiuXW6Oq4X_DBzaQ9I-5Yw6lfmwTt-Nthmz5TI1KA/viewform


ESTUDO DA CÉLULA
20/02/2022 | Ap. Je�erson Netto

Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.
22/02 - Culto com Apóstolo Je�erson Neto (EUA).


