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Vivendo por algo maior
Colossenses 3.23-24 | Efésios 2.10

ESTUDO
Tudo o que vivemos nessa vida é um privilégio, é o favor de Deus. Mas viver só pela

vida terrena é limitado. O Evangelho nos permite viver por algo que transcende aquilo

que é terreno e natural. O Evangelho nos permite viver pela eternidade. (Pergunta 1).

O que Jesus estava sempre fazendo? Servindo, cuidando, curando, libertando, suprindo

uma necessidade, abençoando pessoas. A centralidade do evangelho é Jesus. Ele é a

nossa referência e ele é o maior modelo de servo, de entrega. Servir não é o que

fazemos, é o que nós somos. (Pergunta 2).

O que fazemos, fazemos para o Senhor e não para o outro. A pessoa mais abençoada

é aquela que serve. (Hebreus 6.10). Precisamos saber qual é a nossa causa. É isso o que

vai nos mover. O que fazemos é por Ele e por causa dele! (Pergunta 3).

Quanto mais servimos, mais nos tornamos maiores aos olhos de Deus. (João 12.26).

Seguir é servir. A cultura do reino é servir, a cultura da religiosidade é ser servido. O

que nos impede de servir são as nossas desculpas. (Pergunta 4).

O discípulo não espera ser convocado. (Mateus 26.17). Não foi Jesus quem deu a

ordem para eles, foram eles que procuraram Jesus. O discípulo vê a necessidade e se

voluntaria. (1 Coríntios 10.31). (Pergunta 5).

PERGUNTAS
1. O que te move?

2. Se perguntassem para as pessoas o que é que você está sempre fazendo, o

que é que elas responderiam?

3. Por que a pessoa mais abençoada é aquela que serve?

4. “A cultura do reino é servir, a cultura da religiosidade é ser servido”. Você

concorda? Por que?
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5. Você tem se entregado ou você só tem o costume de consumir?

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.


