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ESTUDO 

Tempos difíceis. Vivemos em um mundo caótico, adoecido e de valores invertidos. 

Contudo, precisamos nos lembrar da nossa posição nesse mundo: somos cidadãos dos 

céus. 

A sua cidadania está nos céus. O mundo espera a manifestação dos filhos de 

Deus, dos cidadãos dos céus. Por isso precisamos viver de acordo com o padrão que 

recebemos de Deus. (Pergunta 1) 

Direitos e responsabilidades. Toda cidadania traz consigo direitos e 

responsabilidades. Ao criar o homem e colocá-lo no jardim, Deus lhe conferiu privilégios e 

responsabilidades, mas ao dar seu grito de “independência”, o homem perdeu os 

privilégios que tinha como filho de Deus. Contudo, Jesus, o segundo Adão, nos deu a 

oportunidade de retomar nosso lugar de filhos, recebendo de volta os benefícios e 

também os deveres desse lugar. (Pergunta 2)  

 

Para viver como cidadão do céu você precisa: 

1. Viva na dimensão eterna – 2 Corintios 5.1 

Abra mão de padrões terrenos e foque seus esforços naquilo que está além da 

vida terrena. (Pergunta 3) 

2. Viva guiado pelo sobrenatural (GPS) - 2 Corintios 5.7 

O cidadão terreno vive pelo que vê, mas o cidadão dos céus vive pela fé.  

3. Viva para cumprir a sua missão - 2 Corintios 5.11 

Nossa missão é transportar pessoas do reino das trevas para o reino da luz, e 

isso enquanto crescemos, estudamos, nos casamos, envelhecemos... (Pergunta 

4) 
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4. Viva plenamente o amor do Pai - 2 Corintios 5.14 

Seja um pacificador. Transborde o amor do Pai por onde você passar! 

5. Viva priorizando o Reino de Deus - 2 Corintios 5.15 

Os valores do Reino de Deus são inversos aos valores da Terra. Jesus não veio 

simplesmente nos libertar de uma morte terrena, mas também nos libertar de 

uma vida medíocre, vazia. (Pergunta 5) 

6. Viva sua melhor versão hoje - 2 Corintios 5.17 

Você morreu para sua velha natureza e viveu para a sua nova cidadania. Tome 

posse dela pela fé! 

 

 

PERGUNTAS 

1. Como a consciência de que sou cidadão dos céus impacta a minha forma de 

viver? 

2. Quais os perigos que a busca pela independência esconde? 

3. Como os cuidados com o que é meramente terreno podem roubar de mim o 

que é eterno? 

4. É muito comum vermos “cristãos” vivendo a ordem inversa, ou seja, fazendo 

das realizações terrenas seu propósito de vida. Como não cair nesse erro? 

5. Como viver uma vida relevante aqui na terra segundo o padrão do céu? 

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 

Células no teatro – 28 de novembro 

Auto de Natal – 17 de Dezembro, 19:30h 

 

 


