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 Cidadãos dos Céus    #3: O Novo Comportamento 

Romanos 12. 2 

 

ESTUDO 

Cidadãos do céu. Nesta série de mensagens temos sido desafiados a não perder 

de vista a nossa cidadania celestial, pois estamos aguardando a volta de Cristo 

(Filipenses 3.20). Dele recebemos uma nova vida (2 Corintios 5.17), uma nova mente (1 

Corintios 2.16) e isso precisa resultar em um novo comportamento (Romanos 12.2). 

Comportamento x Atitude. Comportamento não diz respeito apenas a nossas 

atitudes isoladas, mas à forma como vivemos e como nos relacionamos com os outros. 

Nosso comportamento exterioriza a nossa fé. (Pergunta 1) 

Sal da terra. Jesus declara que somos o sal da terra (Mateus 5.13). É fundamental 

nos reunirmos como Igreja e assim aperfeiçoarmos uns aos outros, mas também 

precisamos lembrar o quão poderoso é nos dispersarmos para influenciar a sociedade. 

(Pergunta 2)  

 

Como cidadão do céu, o seu comportamento precisa ser: 

1. Formado na intimidade com Deus – Romanos 12.1 

Somente a intimidade com Deus tem o poder de transformar nosso 

comportamento.  

Nossa parte é nos entregar como sacrifício aceitável, e a parte de Deus é enviar 

o fogo do céu.  

2. Transformado pela renovação da mente - Romanos 12. 2 

Somente com uma mente transformada pela ação do Espírito Santo poderemos 

ter um comportamento de cidadãos do céu. (Pergunta 3) 
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3. Movido pela humildade - Romanos 12.3 

O Orgulho é o pai da solidão. Ele gera pessoas tão focadas em si mesmas que 

elas não têm espaço para mais ninguém.  (Pergunta 4) 

4. Focado na unidade e conexão com as outras pessoas- Romanos 12.4-5 

A nossa intimidade com Deus deve mudar o nosso comportamento com as 

pessoas. À medida em que nos aproximamos das pessoas vivemos uma vida 

de maior entrega ao próximo. A nossa espiritualidade não é medida pela 

quantidade de tempo que passamos no quarto orando, mas pela forma como 

nos relacionamos com as pessoas! (Pergunta 5) 

5. Conectado ao que é bom- Romanos 12. 9 

O homem sem Deus é essencialmente mau. O que há de bom em nós tem a ver 

com a influência do Espírito Santo que habita dentro de nós! Por isso é tão 

importante cultivarmos um relacionamento íntimo com Deus. 

6. Submisso a vontade de Deus- Romanos 12. 11-12 

        Quando o nosso espírito está submisso à vontade de Deus, o nosso 

comportamento é: Alegre, Paciente e Perseverante. 

 

PERGUNTAS 

1. A bíblia afirma que a fé sem obras é morta. Por quê? 

2. De que forma posso utilizar minha vivência na igreja como ferramenta para 

ser relevante na sociedade? 

3. Cite 2 atitudes que contribuem para a renovação da nossa mente. 

4. Por que é tão difícil lidar com o orgulho, seja em nós mesmos seja nos 

outros? 

5. Como a forma com que nos conectamos às pessoas comunica sobre a 

nossa espiritualidade? 



   ESTUDO DA CÉLULA    
04/12/2022 | Pra. Hanne Mendes 

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 

Café com a pastora (Rede de Mulheres) – 11 de Dezembro, às 8:30h 

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

 

 


