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Você nunca mais será o mesmo
Mateus 4.1-4

ESTUDO
Uma chave essencial para mudarmos a nossa história: jejum e oração. A oração e o

jejum exigem renúncia; sem eles, podemos perecer no deserto. É no lugar secreto que

conhecemos a vontade de Deus. (Pergunta 1, 2).

Deus governa o seu povo pela oração. O fracasso na oração é o fracasso nas demais

áreas das nossas vidas.

O jejum nos leva a rejeitar toda tentação da nossa alma. Não oramos e jejuamos

porque somos fortes, mas para nos tornarmos fortes. O jejum é uma das formas bíblicas

que Deus aponta para nos humilharmos. Eu me humilho, não é Deus quem me

humilha.  (Pergunta 3).

A oração e o jejum não são uma condição, e sim uma ordem prática. (Mateus 6.5,6;

16-17). O preço da nossa salvação não anula o nosso processo de santificação.

(Pergunta 4).

O orgulho nos impede de orar e jejuar. (Tiago 4.6, 10; Lucas 14.11; 1 Pedro 5.6). O

jejum destrói o orgulho. Quanto mais oramos, jejuamos e lemos a palavra,

percebemos que precisamos orar, jejuar e ler a palavra ainda mais. Isso exige

renúncia! (Pergunta 5, 6).

PERGUNTAS
1. O que acontece quando tornamos o jejum e a oração um hábito nas nossas

vidas?

2. Qual é o preço que o jejum e a oração exigem?

3. Por que jejuar?

4. Como está a sua vida de oração e jejum? Se não está como você gostaria,

por que não está?
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5. O que nos impede de orar e jejuar?

6. É possível dissociar jejum, oração e leitura da palavra?

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.


