AOS PÉS DA CRUZ
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
6 de agosto de 2017

objetivos
•
•
•

ESTABELECER PARÂMETROS PARA A VERIFICAÇÃO DE NOSSO ESTADO EM RELAÇÃO A OBRA
SALVÍFICA DE CRISTO.
CORRELACIONAR A EXPERIÊNCIA DAS PERSONAGENS AO REDOR DA CRUZ COM NOSSAS
ATITUDES DIÁRIAS.
DEFINIR O PADRÃO REQUERIDO DO CRISTÃO ANTE A OBRA DE DEUS.

textos base: JOÃO 19.23-27

desenvolvimento
No derradeiro momento Jesus vê diante de si inúmeras pessoas motivadas
por diversas causas e fatores. Contempla atentamente aos soldados que anseiam
ter para si uma peça de roupa daquele que fora chamado o rei dos judeus,
enquanto via diversas pessoas que com ele percorreram cidades e estradas ao
longo dos três anos de ministério.
As muitas motivações fizeram da crucificação de Cristo um espetáculo
para os que tem sede de violência e injustiça. Ao passo que concede aos
discípulos o senso de propósito para toda a vida.
Enquanto uns anseiam ter para si, Cristo ensina-nos a servir. Enquanto
alguns clamam por violência e injustiça, Cristo se fez a justiça por nós e nos
capacitou a vivermos mediante Sua vontade e propósito.
Por fim, aprendemos que estar aos pés da cruz tão somente, não é
suficiente, é necessário que estejamos com o coração inclinado a obedecer ao
Senhor o adorando e servindo aos nossos irmãos.
PERGUNTA 01 – Os soldados estavam indiferentes ao sofrimento de
Cristo e por isso ignoraram o evento mais importante na história da
humanidade. Quanto a você, como se porta ante a crucificação de Jesus?
PERGUNTA 02 – Muitas pessoas desejaram estar próximas a Cristo
durante sua vida e também no ato de sua morte, no entanto, grande parte estava
próximo em busca de seus próprios interesses. Diga-nos, o que de fato te atraiu
em Jesus?
AUXÍLIO – Uma resposta simples sempre será mais fácil, mas nem
sempre expressa a verdade. Conduza o grupo a refletir sobre este tópico e se
necessário for, inicie dando a sua própria resposta.
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PERGUNTA 03 – Próximo ao momento final Jesus dá ao discípulo amado
uma tarefa, a saber, amar e cuidar das pessoas que lhe são próximas ao coração.
Como você tem executado esta missão?

Disponham-se a servir uns aos outros no decorrer desta semana de uma
maneira bastante peculiar. Marquem períodos para intercederem uns pelos
outros durante os próximos dias.

avisos
▪

HOMENS QUE ORAM
o 11|08 ÀS 23H | SEDE

▪

EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
o 26|08 A PARTIR DAS 10H

▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o INÍCIO DIA 20 DE AGOSTO AS 9H.
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 20 DE AGOSTO AS 17H

▪

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

