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objetivos
•
•
•

CORRELACIONAR A PRESENÇA DE DEUS NA RESOLUÇÃO DO CAOS E A NOSSA
PRESENÇA NA DISSIPAÇÃO DO SOFRIMENTO
EVIDENCIAR QUE TODO CAOS E SOFRIMENTO SE DISSIPAM CONFORME NOS
APROXIMAMOS.
DESTACAR QUE O DISTANCIAMENTO PROPOSTO PELO ORGULHO GERA E
GERARÁ AINDA MAIS DOR, SEPARAÇÃO E SOFRIMENTO.

textos base: JOÃO 11.1-44

desenvolvimento
O texto lido nos apresenta uma realidade bastante intensa, pois narra uma
história com componentes tão vívidos e reais tal qual: amizade, enfermidade,
morte, desconsolo, fé e vida.
Neste contexto Jesus se aproxima de um amigo já falecido e destaca que
há em Deus suficiente poder para tornar todo caos em vida! É isso mesmo:
Diante do caos, o Senhor se manifesta e faz surgir a vida!
O que aprendemos neste domingo é que a diferença entre caos e vida é
justamente a presença ou a ausência de Deus! Esta ausência se dá devido as
escolhas humanas, escolhas que aparentemente nos conduzem para uma vida
livre, mas que ao final se mostram escravizadoras e nos acorrentam ao pecado,
tornando-nos apenas uma sombra do que somos em Deus.
O que ouvimos e aprendemos uma vez mais é que somos em Deus o meio
pelo qual Ele dissipa o caos, assim, cremos que ante as crises familiares e
emocionais, ante o esfriamento espiritual e o distanciamento para com a Igreja,
há uma só postura que se faz suficiente, a saber, a aproximação!
Aproxime-se e veja Deus operar, foi este o convite, foi este o chamado e
esta a convocação!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
AUXÍLIO – Quando Deus se aproxima o caos se transforma em vida e
quando nós nos aproximamos, o Senhor faz com que o sofrimento dê lugar a
alegria e a vida.
PERGUNTA 02 – O que aprendemos neste domingo nos coloca numa
posição bastante desconfortável, a saber, temos que tomar uma posição! O
que te impede de se aproximar de uma situação que você foge a tanto tempo?
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AUXÍLIO – Por ser uma pergunta bastante pessoal, aconselha-se ao líder
que inicie compartilhando, em poucas palavras, uma experiência pessoal.
PERGUNTA 03 – Fazer coisas iguais e esperar resultados diferentes é o
maior sintoma de falta de inteligência. Hoje você pode escolher entre fazer o que
sempre fez ou alterar o seu posicionamento e desfrutar de algo novo. O que você
escolherá?
PERGUNTA 04 – O que te impede de escolher se aproximar? Qual a sua
maior dificuldade?
AUXÍLIO – Pode parecer óbvio que todos desejam mudanças, no entanto,
realiza-las não é uma tarefa fácil! Mas entenda que se não houver aproximação,
não haverá transformação!
PERGUNTA 05 – Você precisa de ajuda?
AUXÍLIO – Amado líder, procure escutar atentamente ao que for dito,
uma vez que a partir deste ponto se poderá conduzir pessoas ao discipulado
individual, para que juntos possamos desfrutar da liberdade que há em Deus!

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

avisos
§

§

CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 7 DE MAIO AS 17H.
o TOTAL DE TRÊS ENCONTROS NOS SEGUINTES DIAS:
7/21/28
§ O DIA 14 É DIA DAS MÃES E, PORTANTO, NÃO
HAVERÁ AULA.
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

