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Minha Crença, meu Destino  

João 3. 31-36 

 

ESTUDO 

No que você acredita? Existem pessoas que vivem anos bons, mas não terão 

uma eternidade boa. Se você não sabe quem você é, terá uma visão equivocada do seu 

chamado. (Pergunta 1)  

Preparando o caminho. João Batista entendia bem qual era seu lugar no 

ministério de Cristo, e seu coração estava repleto de alegria. Quando você se alegra em 

ser parte, não o todo, a sua alegria e desempenho será completo. (Pergunta 2) 

 

Jesus sempre foi a figura mais controversa da história  

1- Ele é aquele quem vem das alturas certamente está acima de todos.  

           ( Marcos 5.7 / 1 Corintios 1.25 / Filipenses 2. 9-11) 

 

2- Quem vem da terra é terreno e fala da terra; quem veio do céu está acima de 
todos e testifica o que tem visto e ouvido. 

          ( 1 Corintios 2.14 / João 3.5 ) 

 

 Jesus é o mais elevado padrão moral, pois não há ninguém mais santo; 

 Jesus é o mais elevado padrão de equidade, pois não há ninguém mais justo 

 Jesus é o mais elevado padrão de compaixão, pois não há ninguém mais amoroso 

 

Jesus é mais do que alguém para ser admirado. Jesus é o que vai determinar a nossa 

vida eterna ou a nossa morte eterna. 

(Pergunta 3) 
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PERGUNTAS 

1. Como minha identidade pode influenciar a realização do meu chamado? 

2. O que a atitude de João Batista nos ensina sobre alegria e contentamento? 

3. Qual a diferença entre ser um admirador de Jesus e um verdadeiro discípulo 

de Jesus? 

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 

 

 


