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Deus, a esperança do Brasil
2 Crônicas 7.14 – Salmos 33. 12-22

ESTUDO
Somos mais de 200 milhões de habitantes. Uma nação com dimensões continentais que
abriga pessoas de todas as raças, povos e nações. Temos vários “brasis" dentro do Brasil
com sua forma de falar, seus sotaques, suas culturas. Um povo feliz por natureza, que
aprendeu a superar suas mais duras dificuldades com resiliência e sorriso no rosto. Que
alegria ser brasileiro. Sim, “entre outras mil é tu Brasil oh, pátria amada”. (Pergunta 1)

Nossos filhos não nascem desejando o mal. Cada pequeno brasileiro tem a pureza em
seu olhar e a esperança que crescerá e será um grande homem e mulher. Choro em
oração, mas não mais que um Jesus que é Deus-homem no céu. Como seu coração deve
derreter de amor e compaixão pelas meninas que são expostas para serem objetos
sexuais, das crianças que tão cedo empunham armas e fuzis, traficam e já não respeitam
mais as leis, famílias, cujo único propósito é criar filhos para a terra, não para o céu. Sim,
o Brasil precisa de cura. O Brasil precisa de Jesus. (Pergunta 2)

A chave foi entregue a Igreja do Senhor Jesus. Tudo que ligarmos na terra será ligado nos
céus. Toda autoridade nos foi dada em Cristo. Por isso a Palavra declara, “SE O
MEU POVO”:
Não são os governantes. É o meu povo…
Não são os bilionários. É o meu povo…
Não são os cientistas. É o meu povo…
Não são os políticos. É o meu povo…
Não são os juízes. É o meu povo…
Não são os empresários. É o meu povo…
Não são os cantores e atores famosos. É o meu povo… (Pergunta 3)
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Se o meu povo:
1. Se humilhar. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. E isto com jejuns e
lágrimas.
2. Orar. A oração da fé. Um povo que clama até que Ele responda.
3. Buscar a minha face. Um povo que aprendeu que “quem pede recebe, quem
busca acha e quem bater a porta se abre.
4. Se converter dos seus maus caminhos. Um povo que santifica-se dia após dia.
Que ama Deus e odeia o pecado. Um povo que não tem medo de renunciar a si
mesmo, mas toma a cruz de cada dia. (Pergunta 4)
O Brasil verá os “os filhos de Deus não fogem à luta”. Estamos revestidos da armadura
espiritual. Guardaremos nossa família e protegeremos com a vida os nossos valores
cristãos, tal qual Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. (...) Nós cremos:
Essa terra um dia será completamente sarada. Ela já foi reivindicada por direito na cruz do
Calvário. Em breve veremos se cumprindo o que foi profetizado: Toda terra se encherá da
glória do Senhor. Chegará um dia que não haverá mais tráfico de drogas, roubos, abortos,
suicídios, prostituição infantil, pais contra filhos e filhos contra pais. Um dia a natureza
voltará a produzir alimento em abundância para todos e não haverá pobreza, não
precisaremos de subsídios governamentais, não haverá hospitais, presídios, manicômios,
miséria. Todos serão fartos e abençoados. O Rei das nações, o Senhor do universo,
reinará com justiça e verdade.
Louvado seja o Senhor!

[Orientação: Promova alguns minutos de oração com a célula em favor da nossa nação]
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PERGUNTAS
1. Há em sua memória a lembrança de algum momento ou situação que fez de
você alguém mais patriota?
2. Como os extremos, tanto de pobreza quanto de riqueza, fazem com que
“criemos filhos para a terra e não para o céu”
3. Somos o Povo de Deus no Brasil. Você consegue se ver como a resposta
para a nossa nação? Como essa reflexão impacta a sua forma de pensar?
4. Esses 4 passos podem trazer uma verdadeira revolução em nossa nação!
Como ser constante neles e contagiar outros a fazerem o mesmo?
BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h -7:30h.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.
Partindo o Pão - Toda segunda terça-feira do mês
Chá de Mulheres – 17 de Setembro ás 17h
Hope e Hope Seed – 24 de Setembro 16:30h (Hope Seed) 18h (Juventude Hope)
Rede de Homens – 10 de Outubro às 19:30

