A FÉ QUE GERA VIDA
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
05 de Fevereiro de 2017

objetivos
DESTACAR A ESSÊNCIA DA FÉ CRISTÃ, A SABER, REDENÇÃO ATRAVÉS DA GRAÇA.
ENFATIZAR O QUÃO VALIOSO É O CONHECIMENTO DESTA VERDADE E COMO ESTE
CONHECIMENTO DEVE INTERFERIR EM NOSSAS VIDAS.

textos base: I CORÍNTIOS 15.1-11
desenvolvimento
A solidez de um bom caminho deve refletir nas pisadas firmes daqueles que o
tomam como rota e o tem como meio para o destino!
Cristo é o caminho mais seguro e firme que poderíamos imaginar, e isto nos concede
a oportunidade de caminharmos firmemente rumo a glória junto ao Pai. No entanto,
por vezes, pensamentos diversos nos fazem oscilar entre a verdade em Cristo e as
aparências seguras das rotas criadas pelo nosso próprio censo de verdade e justiça.
Isto acontece conosco na mesma medida e proporção que acontecia com nossos irmãos
de alguns séculos atrás. Nada mudou, afinal, somos os mesmos e nos inclinamos as
mesmas paixões e cometemos os mesmos erros que cometiam nossos irmãos. Ciente
disto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, deixa-nos um ensino tão profundo que nos
cobre de temor e tremor, pois conclui tal pensamento afirmando que se não crermos
firmemente em Deus e em sua obra redentora, toda e qualquer crença ou prática terá
sido em vão.
Imagine-se caminhando por dias e dias e descobrir que só deu voltas ao redor do beco
sem saída em que você estava metido. Viver a vida religiosa sem ter em Deus o seu
centro e essência, sem crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para a redenção de
todo pecador é igualmente triste e vazio.
Crer em Deus nos conduz a uma vida de fé e a fé nos conduz a uma vida de obediência,
onde viver sem crer em Deus é apenas sobreviver!
Pergunta 01 - Crer em Deus nos conduz a experiências sobrenaturais, tal como acreditar
que Cristo ressuscitou. Você acredita nesta verdade?
Pergunta 02 - O que a ressureição de Cristo altera em sua vida?
Auxílio – Leitura: I Coríntios 15.12-22
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Pergunta 03 – Uma obra tão perfeita e poderosa que nem a morte pôde deter, esta é a
redenção em Cristo por meio da eterna graça. Diante disto, como você compreende seus
erros e falhas?
Pergunta 04 – No caso do apóstolo Paulo o passado é tristemente recordado e traduzido
de forma violenta e cruel, afinal, ele assassinava e perseguia a Igreja. Mesmo assim, a
graça o fez novo outra vez e lhe concedeu a oportunidade de viver uma nova história. Em
sua própria história, é possível viver algo novo e diferente do que se viveu?
Pergunta 05 – O que te impede de viver uma nova história em Deus?

avisos
•
•

Submersos – condição especial de pagamento aos membros do TBC
Curso de novos membros – início dia 12 as 9H – curso obrigatório a todos que desejam tornar-se membros do TBC seja através do batismo ou transferência de uma
outra comunidade
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