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Profetas necessários
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ESTUDO
Precisamos ser confrontados. Existem pessoas que vão falar o que precisamos ouvir e

vão nos ajudar a trilhar no caminho certo. (Salmos 19.12), é muito importante ter um olhar

de fora e não andar sozinho porque tem coisas que nós não percebemos sozinhos.

(Pergunta 1).

O individualismo é o discurso mais perigoso ao longo da história. Estamos buscando

interagir com falsas realidades sem nos comprometermos pessoalmente. (2 Timóteo 3.2).

(Pergunta 2).

Nós precisamos uns dos outros! Uma vida que não toca as outras pessoas é uma vida

que não vale a pena viver. Toque na eternidade das pessoas! (Hebreus 10.25; Salmos

133.1; Romanos 12.5). (Pergunta 3).

O que fez Davi se vulnerabilizar? (Pergunta 4).

1. Estava no lugar errado, na hora errada;

2. Ele insistiu quando deveria recuar;

3. Tornou-se ingrato com o muito que já possuía;

4. Tornou-se insensível e cobiçou o pouco de um pobre;

5. Rendeu-se aos desejos da sua carne;

Precisamos de profetas nas nossas vidas porque (Pergunta 5, 6):

1. O pecado anestesia nossa sensibilidade espiritual.

2. Precisamos de pessoas que nos amem mais do que nos admiram. Pessoas que

nos respeitam, mas não estão vislumbradas conosco.

3. Existem questões que só outros enxergarão.

4. Somos mais rígidos com o pecado dos outros e menos severo com o nosso.

5. A insensibilidade nos faz cometer loucuras
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PERGUNTAS
1. Você sabe ser confrontado? Você tem um coração ensinável?

2. Qual é o perigo de andarmos sozinhos?

3. De que maneira podemos tocar na eternidade de alguém?

4. O que nos deixa vulnerável para o pecado? Como evitar isso?

5. Por que ter profetas nas nossas vidas?

6. Você tem algum profeta na sua vida?

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.


