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objetivos
•
•

MOSTRAR QUE DEUS SEMPRE NOS PROPORCIONA EXPERIÊNCIAS COM ELE.
MOSTRAR QUE, O QUE FAZEMOS COM ESSAS EXPERIÊNVCIAS É QUE VAI DEFINIR NOSSO
RELACIONAMENTO COM ELE

textos base: GÊNESIS 22.1-19

desenvolvimento
Abraão ouve dois chamados de Deus e responde positivamente a ambos. Primeiro
para sair da sua terra e do meio de sua família e depois para sacrificar seu filho Isaque.
Ele prepara tudo que era necessário e sai para o sacrifício. Só que Abraão foi surpreendido
por Deus, ele esperava e tinha fé de que o Senhor poderia ressuscitar Isaque seu filho,
porém Deus fez algo maior do que um milagre. Mais do que um milagre foi o chamado de
Deus para Abraão. O Senhor revela a ele o que aconteceria com a humanidade. Prepara
um cordeiro para substituir o pecador. O cordeiro estava atrás de Abraão, e isto apontava
para Cristo, o Cordeiro de Deus preparado antes da fundação do mundo. Quanta coisa
maior do que um milagre ele viveu por ter dito sim ao chamado de Deus.
Algo extraordinário aconteceu no Monte Moriá quando Abraão foi sacrificar com
Isaque, os dois desceram totalmente transformados por essa experiência. Esse encontro
com Deus, sua revelação, providência, com certeza fez com que descessem diferentes.
Com certeza os servos dele perceberam a diferença. Sara percebeu a diferença. Eles
estavam realmente diferentes.
Não é possível que alguém que ouviu, entendeu e atendeu ao chamado de Deus,
consiga falar de outra coisa. O chamado não se negocia, não se troca, não se joga fora, não
se esquece. O chamado de Deus é maior do que qualquer milagre, o próprio Deus dizendo:
Vem e segue-me!!! Não é um chamado para desenvolver um talento, nem para fazer algum
serviço no ministério. É um chamado para segui-lo, para ser um discípulo.
Ouvimos também nessa pregação de domingo, que Deus quer que saiamos do
leitinho, e passemos para a comida sólida. Relembrando a palavra sobre Daniel, o pastor
disse a seguinte frase: “A igreja não ora por causa do leão, porque o leão morre, a igreja
ora a Deus que é Eterno”.
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Deus sempre nos proporciona experiências com Ele. Assim como proporcionou a
Abraão, também nos proporcionou no culto desse final de semana ou em outras ocasiões.
Abraão ficou conhecido como o pai da fé, mas isso só aconteceu pela postura que ele teve
diante do chamado de Deus.
Pergunta 01- O que temos feito com o chamado que Deus fez a nós?
Pergunta 02- Você já tinha ouvido alguma mensagem sobre Abraão e Isaque com esse enfoque
no chamado? De que forma essa mensagem te desafiou?
Pergunta 03- O pastor foi enfático ao dizer que uma mudança significativa tem de acontecer
com quem recebe o chamado de Deus. Essa mudança ainda está viva em sua vida ou você já
voltou a viver como antes?
Pergunta – 04 – Se já voltou a viver como antes, o que acha ser necessário para reavivar o
chamado?
Pergunta – 05 – O que você entende dessa frase? “A igreja não ora por causa do leão,
porque o leão morre, a igreja ora a Deus que é Eterno”.
AUXÍLIO – 05 – Essa é uma resposta pessoal, cada um vai dizer o que entendeu, porém ao
final o líder deve dar o entendimento sobre a frase, que o pastor deu em uma outra frase que
disse no período da noite: “ Uma igreja madura não fica orando para que Deus pague suas
contas, ora já com a mente de Cristo, preocupado com a salvação das nações.” Ou seja, a igreja
ora a Deus e pelos propósitos Eternos de Deus, e não por coisas passageiras.
Encerre orando, para que todos priorizemos o chamado de Deus para nós:
Vem e segue-me.

avisos
▪
▪

CONECTADOS – DIA 17 ÀS 19H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

