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O seu favor dura para sempre
Salmos 30.1-12

ESTUDO
O Senhor nos protege! Somos afligidos em alguns momentos, mas o favor de

Deus dura por toda a eternidade. Podemos ter duas certezas: o Senhor sempre tem um

livramento e o inferno não vencerá essa batalha. (Salmos 91.7). (Pergunta 1).

Davi confiava mais na oração do que nas armas do seu exército. Quando tudo vai

bem, ore. Quando tudo vai mal, ore! (v.2). O perigo é que às vezes nós mesmos

estamos nos lançando na sepultura quando entramos na espiral do abandono achando

que Deus nos deixou. (Pergunta 2).

A cova foi feita para receber os que morrem, não os que vivem. A vitória de

Jesus é a mensagem que, se estivermos nele, nenhuma cova vai nos sucumbir. Isso

aponta para um futuro de glória. Essa é a glória que nos mantém em pé! (Pergunta 3, 4).

A ira de Deus se levanta contra os filhos da desobediência; é a manifestação da

sua justiça; tem prazo de validade, mas o seu favor dura pra sempre. Questionar as ações

de Deus é sinal de imaturidade, maturidade é confiar. O pai não precisa, não tem a

obrigação de se justificar para os filhos. Deus não explicar não significa que ele não

está agindo corretamente. (Pergunta 5).

Nunca confunda a ira de Deus com desequilíbrio, nem seu favor como

permissividade. (2 Timóteo 2.25). Se você está sendo corrigido, alegre-se! O pai só

corrige os seus filhos! (Pergunta 6).

Somos inabaláveis em Cristo! Fora da presença de Deus, somos apenas

homens comuns. O que nos mantém inabaláveis não é o que vem de fora, mas a

força interior do Espírito Santo. (Salmos 20.7; Lucas 12.19-21). (Pergunta 7).

O início da nossa queda é quando começamos a nos sentir seguros, inabaláveis

em nós mesmos. O perigo é quando Deus decide virar o rosto. Por isso sua ira é



ESTUDO DA CÉLULA
12/06/2022 | Pr. Valmir Santos

momentânea, mas seu favor é longo. Ninguém aguentaria um longo período com um

Deus de rosto virado. (Romanos 1.28,Gênesis 6.3). (Pergunta 8).

Toda disfunção começa quando nós nos separamos de Deus. Vestir pano de

saco é uma decisão minha, retirar esse símbolo de humilhação é uma ação de Deus.

(Joel 2.13-14. João 16.20. Isaías 60.1-2).

PERGUNTAS
1. Por que Deus nos protege?

2. De que maneira nos lançamos na sepultura?

3. Que futuro de glória é esse?

4. O quanto a volta de Jesus te motiva?

5. Como Deus nos trata quando pecamos? Como funciona a justiça de Deus?

6. Qual é o limite da graça?

7. Por que somos inabaláveis?

8. Você tem virado o rosto para Deus?

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.


