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Eu quero é mais! 

Gálatas 6.4 

 

ESTUDO 

Independente da situação atual da sua vida, Sempre existe algo novo para 

vivermos em Deus. (Pergunta 1) 

Deus fazia e continua fazendo. É comum ouvirmos e até mesmo vivenciarmos 

grandes testemunhos em nossa caminhada com Deus. Essas vitórias alcançadas refletem 

o cuidado e o amor do nosso Pai. (Pergunta 2) 

O que te credencia a receber mais é a forma como você lida com aquilo que 

você já tem. Parece que estamos acostumando com as coisas que recebemos. Devemos 

ser gratos sim, mas entender que Deus é uma fonte inesgotável. 

Oceano infindável. (Compartilhe com os presentes a reflexão sobre a foto do 

mergulhador e o grande peixe.) Existem coisas maiores, mas para mergulharmos mais 

fundo, precisamos nos preparar, nos implicar no processo. (Pergunta 3) 

 

No livro de 2 Reis aprendemos diversos ensinamentos sobre ir mais além: 

Eliseu e o servo - 2 Reis 6.15 -17 

Existe algo te assustando? Peça a Deus que abra seus olhos, pois maior é o que 

está em você! 

A viúva e o azeite - 2 Reis 4. 1-7 

Precisamos ser gratos, entretanto precisamos também exercitar nossa fé e desejar 

mais de Deus. 

O Rei e as flechas - 2 Reis 13.14 

Deus requer de nós fé e atitude. (Pergunta 4) 
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Ezequias e a segunda chance - 2 Reis 20.1-6 

A intimidade de Ezequias com Deus o proporcionou uma segunda chance frente a 

um prognóstico.  

 

Deus tem muito mais a realizar em sua vida. Você deseja mais? 

 

 

 

PERGUNTAS 

1. Ao se examinar diante do Senhor, você se sente feliz com o que vê? 

2. Peça que uma ou duas pessoas compartilhem testemunhos de cura, 

transformação e/ou libertação que viveram.  

3. Existe algo que te impede hoje de mergulhar mais fundo em Deus? 

4. Qual tem sido a sua atitude diante daquilo que Deus deseja que você viva? 

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.  

Partindo o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Revisionando a Visão – 25 de Fevereiro às 14h 

 

 


