A MENSAGEM
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
12 de Fevereiro de 2017

objetivos
DESTACAR A REAL MENSAGEM DO EVANGELHO, A SABER, CRISTO CRUCIFICADO.
ENFATIZAR QUE A ESPERANÇA DO CRISTÃO REPOUSA SOBRE A VERDADE DA
RESSURREIÇÃO DE CRISTO JESUS.

textos base: I CORÍNTIOS 15.11-22
desenvolvimento
Bem sabemos que os meios por Deus utilizados são essencialmente diferentes e
por assim serem, são complexos, difíceis para nós.
De fato, não é fácil caminhar pela Fé e assim prosseguir mesmo quando tudo parece vir
contra nós. Neste momento, a loucura proposta pelo Evangelho ultrapassa o campo do
discurso e nos encontra na prática de nossas vidas, nos confronta em meio as rotinas
e nos inspira em meio ao dia-a-dia.
Viver o Evangelho é, portanto, abrir mão das razoáveis razões do viver e abraçar a
loucura da Fé e tão somente pela Fé viver.
Neste ponto, cabe ressaltar que há algo de mais importante do que pregar, a saber, o
conteúdo desta pregação!
Absolutamente, de nada adiantaria falarmos enquanto vivermos se não falarmos da
verdadeira esperança pela qual vivemos: Cristo Ressuscitou!
Esta verdade altera todo o nosso viver, pois nos concede a oportunidade de crer que
assim como Cristo ressuscitou, nós, o que por Ele vivemos, com Ele ressuscitaremos.
Esta mensagem é a verdade! que por sua vez se faz suficiente para o convencimento
do pecador e a redenção da humanidade, portanto, não se necessita de adornos a
mensagem a ser proclamada!
Estes adornos, verdadeiros desvios, permeiam em nosso pensamento a ponto de
colocarmos a verdade das Escrituras em segundo plano!
Se por alguma razão, seja qual está for, a mensagem tornar-se secundária para nós, a
fé torna-se vazia!
Por fim, pela fé entendemos que a verdade do evangelho é o nosso mais precioso bem,
assim sendo, devemos compreender que a mensagem tem um papel fundamental e
central na vida cristã. E se um dia precisarmos escolher, cheguemos ao entendimento
que mais vale a manutenção desta verdade do que a nossa própria vida.
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Pergunta 01 - Entre o conforto e a pregação da verdade, o que você tem escolhido?
AUXÍLIO: Voltar-se para o conforto pessoal e o cuidado de si mesmo, é bem mais fácil do
que se pensa. Se não estivermos sensíveis a voz do Espírito Santo fatalmente cairemos na
tentação de nos protegermos dos riscos que a pregação do evangelho gera!
Pergunta 02 - Nossas vidas pregam a verdade do evangelho?
Pergunta 03 – Você tem vivido como alguém que foi salvo?
AUXÍLIO: Mateus 5.13-16
Pergunta 04 – E m seu viver, você tem expressado a esperança que pregamos?
AUXÍLIO: Como você tem reagido a momentos de percas? Se por algum instante você se vê
em completo desespero, peça ajuda a seu discipulado, peça que ele lhe ensine a superar estas
dificuldades e depois disso, prepare-se para auxiliar a outros com a mesma dificuldade! II
Coríntios 1.4
Pergunta 05 – O que te impede de viver uma nova história em Deus?
O Salvador crucificado! Esta é a grande mensagem e a grande loucura. Enquanto o mundo
anseia por heróis infalíveis, nós nos consolamos num redentor que se fez maldito em nosso
lugar!
No entanto, o que não cabe na compreensão do homem sem Deus é que da mesma forma
que Cristo venceu a morte e triunfou sobre toda a criação, nós também, no Grande Dia,
venceremos, pois a ressurreição de Cristo nos dá a garantia de que um dia seremos
ressuscitados para nunca mais morrermos!

avisos
•
•

Submersos – condição especial de pagamento aos membros do TBC; Dia 19/02 se
encerra o prazo para inscrições com preço diferenciado
Aprimore - Curso de evangelismo: Segunda (20/02), as 20H / Curso do Evangelho
de João: Quarta (22/02) as 20H
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