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 Estamos de pé 

Mateus 16. 13-18 

 

ESTUDO 

Somos pequenas pedras vivas extraídas da grande rocha que é Cristo. A 

mesma essência da grande rocha é a nossa essência como igreja. Por isso, mesmo em 

um tempo de dificuldades, no qual muitos tem desistido, nós estamos de pé! (Pergunta 1) 

 

 Jesus nos deu uma natureza — de filhos — e uma missão: fazer discípulos de todas 

as nações.  

Não existe pessoas sem família, não existe cristão sem igreja. (Hebreus 10. 23-

25) Toda pessoa vinculada a Jesus está vinculada a igreja.  (Pergunta 2) 

 

Organismo vivo. Não podemos esquecer que além de instituição, a igreja é 

organismo vivo. (Atos 2. 42-47) 

 

Mateus 9.1-8 Quando estamos paralisados e Jesus nos liberta, comunicamos ao 

mundo a sua existência e que Ele tem poder para perdoar pecados! (Pergunta 3) 

 

Estevão tinha os olhos fixos e Jesus. (Atos 7.55)   

Onde você fixar seus olhos será o que te manterá de pé ou não. Mesmo sendo 

apedrejado, Estevão olhava para o alto, e vivia naquele momento de dor uma grande 

experiência com Deus.  
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PERGUNTAS 

1. Apesar de sermos pequenas pedras, temos a mesma essência da grande 

rocha que é Cristo. Como nossa consciência dessa realidade afeta nossa 

vida? 

2. Assim como volante, porta, motor não podem ser considerados “carro”, 

cristãos isolados não são igreja. O que faz uma pessoa pensar em viver a 

vida cristã de forma isolada? 

3. Como a obra de Deus em sua vida se relaciona com o avanço da Igreja do 

Senhor na Terra? 

4. Como viver grandes coisas em Deus mesmo em momentos difíceis? 

 

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 às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

 


