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Tempo de mudança

ESTUDO
No processo de mudanças, nós não nos desesperamos, nós oramos, clamamos e

jejuamos porque essas são ferramentas para viver o reino dos céus aqui na terra.

(Pergunta 1).

O jejum não pode produzir só fome. Também deve produzir domínio próprio. Sem

domínio próprio estamos completamente entregues às nossas paixões e desejos.

(Pergunta 2).

O jejum traz discernimento e centralidade. Ele lembra que “nem só de pão viverá o

homem”. (Pergunta 3).

Em tempos de mudança:

1. Precisamos de entendimento para fazermos a escolha correta (Daniel 10.1-2)

2. Coisas velhas precisam ser deixadas (1 Samuel 7.5-6) (Pergunta 4);

3. Uma batalha espiritual é travada para nos impedir de avançar. (Daniel 10.12-13;

Mateus 9.28-29). Isso não deve nos trazer medo, devemos nos lembrar que

batalhar ao lado do Senhor é ter a vitória garantida. (Mateus 4.1-11) (Pergunta 5).

4. Decisões erradas podem ser tomadas e por isso precisamos estar atentos (Jonas

3.5-10);

5. Deus quer que você separe um tempo a sós com ele. O tempo de jejum não é só

a abstinência de alimentos, é também o tempo que você se dedica a ele. (Pergunta

6).

PERGUNTAS
1. Como você costuma lidar com as mudanças?

2. O que o jejum produz?

3. Por que o jejum alinha nossa perspectiva?
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4. Como deixar as coisas velhas para trás?

5. Como se posicionar diante de batalhas espirituais?

6. Qual é a melhor maneira de jejuar?

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.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.

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

