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Encontro Santidade – Começa nesta sexta não perca! 
PARTICIPE DA EBD – DOMINGO ÀS 09h (CLASSES: Adultos, Jovens, Adolescentes, Crianças e Iniciantes.) 

 

 
Você já percebeu que temos muitos questionamentos para o Senhor, decisões 

que nos causam dúvidas e que sempre fazemos as seguintes perguntas a Deus: 

Quanto vai ser? Como vai ser? Faço ou não faço? Como vai ser com essa crise? 

O Senhor vai me fazer prosperar ou não? São tantas perguntas.  

Porém você já parou para imaginar que ele também tem algumas perguntas 

para fazer? Hoje vamos discutir a primeira pergunta de Deus para nós. 

 

1 – Você já questionou alguma vez o amor de Deus devido as 

circunstâncias? 

“Deus declara: Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Em que nos 

tens amado? ”. 

Nos ama, mas continuamos escravos, pagamos tributos, estamos passando 

uma grande crise financeira, e nossos inimigos tem prosperado mais do que 

nós, e o Senhor diz que nos ama? 

 

2 – Qual deve ser o motivo da nossa adoração? 

Resposta de Deus: “Não foi Esaú irmão de Jacó? — disse o Senhor; todavia, 

amei a Jacó, porém aborreci a Esaú”. 

A prova do meu amor é que eu elegi vocês como meu povo, e é essa a razão 

que vocês deveriam me cultuar e não porque vocês estão recebendo 

possibilidades materiais. 

O primeiro princípio é que primeiro Ele nos amou e nos escolheu para ser seu, 

e é esse amor que nos leva a amar a Deus e a cultua-Lo, e não pelo que ele faz. 

Muitos tem buscado a Deus, tem cultuado a Deus porque Ele é um Deus que 

faz! E eu preciso de tantas coisas. Não que Ele não faça muitas coisas por nós, 

más o que O move é o Seu amor por nós. 

 

3 – Você continuaria adorando a Deus mesmo se Ele não realizasse suas 

vontades/sonhos?  

Se cultuamos a Deus pelo que pode fazer por nós, quando Ele não fizer, como 

no caso de Israel neste momento, nós nos frustraremos e desanimaremos. E a 

primeira coisa que fazemos quando desanimamos, e esse é o primeiro sinal 

que as pessoas estão desanimadas, é o não ir na igreja e não ter prazer em 

cultuar o Senhor. 

 

Temos que cultuar a Deus porque Ele nos ama, e esse amor não se dá por 

bênçãos materiais, mas por eleição. 

 

Obs: Líder incentive que todos sejam sinceros nas respostas e prepare um 

ambiente agradável para os compartilhamentos. Essa é uma ótima 

oportunidade para saber como os membros das células estão e aproveitar o 

momento para deixar o Espírito Santo agir nos corações. 


