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Filhos ou escravos?
Marcos 10.35-45

ESTUDO
Não é errado querer alcançar grandes coisas em Deus, mas Jesus nos ensina a

medir o preço do discipulado e da renúncia. (Pergunta 1).

Jesus estabelece uma diferença entre: reino humano X reino espiritual. Servir

aos outros é a expressão mais fiel da igreja que busca ser como Jesus. A grandeza do

reino de Deus está em quantos pés você lava. O dom de Deus não tem como

finalidade quem o recebe, o dom é para abençoar o próximo. (Pergunta 2).

A capacidade de servir mede a dimensão da nossa liderança. O servo de todos

é o líder de todos, o servo de alguns é o líder de alguns, o servo de ninguém é o líder de

ninguém (Mario Rui Boto - Portugal). (Pergunta 3). (Gálatas 2.20).

Servir é um ato de negação. Não é possível servir a Deus se você só serve a si

mesmo. (Pergunta 4).

Servir é fazer valer a pena o sacrifício de Jesus (Atos 20.24).Quando eu sirvo a

alguém, é Deus amando através de mim. (Pergunta 5). Servir é a garantia de uma

grande recompensa do Pai. (Hebreus 11.6).

Por que faltam obreiros para servir?

1. A consciência do propósito da sua salvação (Pergunta 6);

2. A mentalidade de escravo. O filho recebe uma meta e sente-se

privilegiado, o escravo recebe uma meta e sente-se usado. O filho não

depende do serviço para se tornar herdeiro, ele cuida porque é

herdeiro. (Pergunta 7);

3. Servir é sinônimo de maturidade. A infantilidade emocional e espiritual nos

mantém como dependentes, e não como pessoas que abençoam. (Pergunta

8);
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Sirva a Deus com alegria: o serviço a Deus não é uma exibição de talentos, mas

a satisfação da minha obediência quando abençoo outra pessoa. (Pergunta 9).

PERGUNTAS
1. Para onde está canalizada a sua ambição?

2. Qual é a diferença entre o reino humano e o reino espiritual?

3. Qual é a qualificação de um bom líder?

4. Você sabe, ou tem buscado saber, qual é a agenda de Deus para a sua

vida?

5. Você tem servido às pessoas com a sua vida?

6. Por que fomos salvos?

7. Por  que o herdeiro é aquele que serve?

8. Qual é a relação entre maturidade e serviço?

9. O que é servir? Como podemos servir o próximo?

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.


