DEZEMBRO
25 – HANUKÁ – Festa das Luzes

RESOLUÇÕES ESPIRITUAIS

PONHA EM DISCUSSÃO:
1. Leiam Hebreus 4.15 e comentem a resolução do nosso maior
referencial.

Resposta: Jesus, nosso maior referencial, enquanto homem enfrentou
todo tipo de tentação e também precisou como nós, tomar a resolução
não pecar.
31 – Culto da Virada

2. Conforme Daniel 1.1-8, discutam a resolução desse grande profeta.

Resposta: O profeta Daniel, ainda jovem, passou por traumas e teve
vários motivos para desacreditar ou questionar a Deus, porém,
permaneceu firme em sua decisão de ser santo.

3.De acordo com Lucas 5.15,16 falem sobre como Jesus administrava
o tempo para os seus compromissos e a intimidade com o Pai.

Resposta: Apesar dos seus muitos compromissos, Jesus não permitia
que roubassem o seu tempo a sós com o pai.

4. Com base em Gênesis 39.6-9 comentem a resolução de “Desgostar
do pecado”.

PERÍODO SABÁTICO:
De 25/12/2018 à 25/01/2019
Nesse período não haverá TADEL,
células e nem jejum; apenas os
cultos de celebração aos domingos.
Retorno das atividades:
TADEL 29/01
Células a partir de 30/01
Jejum 02/02

Resposta: Não podemos ter pecados de estimação (M.P.A.), nem usar
versículos bíblicos fora do contexto para justifica-los. Precisamos dar
razão a palavra do Senhor e aprender a desgostar de tudo que por
mais prazeroso que pareça, nos faça pecar contra o nosso Deus.

5.Comentem a frase do Pr. John Piper: “ Uma das maiores utilidades
do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de
oração não era por falta de tempo.”

Respostas variadas

6. Em sua opinião, por que as resoluções para orarmos, lermos a Bíblia
e jejuarmos parecem ser mais difíceis do que cumprirmos as metas no
trabalho, nos estudos e nos cuidados com o corpo?

Resposta: Porque há resistência espiritual, a nossa carne é movida por
benefícios ou recompensas (faça isso e terás aquilo), enquanto as
coisas do Espírito são pela fé e também temos que lidar com questões
como :Sono, procrastinação, vitimismo, etc.

Pr. Boaz Pereira
Em 09 de Dezembro de 2018

