A OBRA DE DEUS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
28 de janeiro de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE NENHUMA AÇÃO DIVINA PODE SER OBSTRUIDA POR QUALQUER AÇÃO
HUMANA.
DESTACAR QUE O DISTANCIAMENTO PROPOSTO PELO ORGULHO GERA E GERARÁ AINDA
MAIS DOR, SEPARAÇÃO E SOFRIMENTO.

textos base: RUTE 1.1-22

desenvolvimento
Um novo ano começou e para nossa alegria fomos, uma vez mais,
agraciados por Deus com uma palavra cheia de unção e verdade!
Quanto ao texto que lemos, há total ausência de alegria e satisfação, pois
apresenta uma história de amargura e sofrimento. Além disso a história por trás
da história nos assombra, uma vez que denuncia, uma vez mais, a postura de um
povo incrédulo diante de Deus e revela as terríveis consequências decorrentes
deste posicionamento.
A fome e a desesperança conduzem Noemi e toda a sua família para uma
terra estranha. Lá seus filhos se casam e sua família cresce na mesma
intensidade com que tudo se esvai. Após algum período de aparente
normalidade seu marido morre e algum tempo depois, seus filhos morrem.
Tal condição tornou Noemi amargurada e a fez conceber a ideia irredutível
de que o próprio Deus se colocou contrário a Ela. O texto toma novas dimensões
quando apresenta a postura das duas noras de Noemi. Nos impressiona ainda
mais quando inclinamos a atenção para a postura de Rute, a moabita. Ela
desfrutou da convivência de Noemi enquanto a esperança era incerta e quando
a dor era presente. Escutou não somente uma vez que seu Deus lhe havia ferido.
Sofreu a perca de seu esposo e se viu sem nenhuma perspectiva.
No entanto, nada disso poderia se sobrepor ao que ela já havia
experimentado de Deus. Nem a dor, nem a desesperança, nem o testemunho
sofrido de Noemi poderiam se sobrepor ao que Deus havia feito em seu coração.
E é por causa do que Deus fez no coração de Rute que ela pôde declarar: “Não
insista comigo para deixa-la e voltar. Aonde você for, irei; onde você viver, lá
viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer,
ali morrerei e sei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu
permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe!”.
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?

A PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA
28 de janeiro de 2018

AUXÍLIO – Por diversas vezes e de diversas formas pensamos que Deus
necessita de algum tipo de auxílio humano. Sem sombra de dúvidas esta é a
maior mentira contada e praticada. Deus é soberano sobre tudo e todos e de
nada precisa para realizar o Seu querer.
PERGUNTA 02 – O texto afirma que ao retornarem para Belém, Noemi e
Rute são recebidas com um certo espanto, ao que todos se perguntavam: Será
aquela mulher, Noemi? Podemos deduzir que a amargura vivida por ela foi capaz
de lhe fazer irreconhecível à primeira vista. Você já viveu momentos assim?
Conhece alguém que foi transformado pela dor?
AUXÍLIO – Por ser uma pergunta bastante pessoal, aconselha-se ao líder
que inicie compartilhando, em poucas palavras, uma experiência pessoal.
PERGUNTA 03 – O que você pensa a respeito do testemunho de Rute?
PERGUNTA 04 – Como explicar a postura de uma mulher que viu o
sofrimento de sua família e mesmo assim permanecer fiel a Deus?
PERGUNTA 05 – Como é para você saber que a obra que Deus começou,
nada nem ninguém poderá interromper?

OREM JUNTOS, UNS PELOS OUTROS, PERMITINDO QUE O SENHOR
SE MANIFESTE E TRANSFORME O CAOS EM VIDA!

avisos
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE MARÇO
o Uma nova turma será iniciada em 18 de fevereiro as 9H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 18 DE FEVEREIRO AS 17H.
o TOTAL DE TRÊS ENCONTROS NOS SEGUINTES DIAS: 18 e 25 de
fevereiro e dia 04 de março
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

