ELA APENAS DORME!
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
7 de maio de 2017

objetivos
•
•

MOSTRAR QUE A RESPONSABILIDADE DE ALIMENTAR AQUILO QUE DEUS TEM DADO VIDA É
NOSSA
MOSTRAR QUE A PALAVRA DE DEUS TEM QUE GERAR EM NOSSAS VIDAS ATITUDES DE FÉ E
NÃO DE INCREDULIDADE

textos base: MARCOS 5.21-42

desenvolvimento
Fomos ministrados em uma das mensagens deste final de semana, sobre
esse episodio que nosso Senhor Jesus realiza dois grandes milagres dentro de
um mesmo contexto.
Jairo, dirigente da sinagoga, vai de encontro ao desejo do coração de Jesus
ao pedir para que ele vá até sua casa, pois a verdade, é que o foco de Jesus Cristo,
nunca foi a realização dos milagres em si, mas o que Deus sempre quis e quer
fazer em nossas vidas, é criar um relacionamento profundo com ele, de
intimidade e confiança.
No meio do caminho, relativamente próximo, Jesus é interrompido ao
curar uma mulher que sofria ha muitos anos, mas que ainda assim, encontrou
forças para romper todos os protocolos, toda ética de uma sociedade, para ter
uma atitude de superar essas barreiras e tocar nas vestes de Jesus. Essa força,
vem da pregação que ela faz a si mesma ao dizer: “Se eu apenas tocar na orla de
suas vestes, serei curada”. Ela teve uma atitude que provocou uma reação
extraordinária em sua vida.
Jesus ao parar para atender a mulher, interrompe a ida à casa de Jairo, e
momentos depois chega a noticia que a filha dele havia morrido, ainda assim,
Cristo segue e diz que na verdade ela não está morta, mas apenas dorme. Jesus
diz isso, para que possamos entender que a mesma facilidade que temos para
acordar uma pessoa, e Ele tem para ressuscitar os mortos.
O mestre chegando até a casa de Jairo, pede para que todos saiam e diz à
menina: “Talita Cumi”, que significa “menina, eu lhe ordeno, levante-se”.
Imediatamente a menina levanta, e Jesus dá ordem para que dê comida para
aquela que acabou de receber a vida de Cristo.
O que está situação está nos ensinando, é que nós, como igreja, precisamos
alimentar aquilo que Deus tem dado vida, e que tem recebido o milagre de Jesus
Cristo, para que não venha morrer novamente.
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1) Nesta mensagem, o que mais te chamou a atenção além dos pontos
apresentados neste compartilhamento?
2) O que você tem pregado para você mesmo? Coisas que geram fé no seu
coração, ou coisas que ao invés de te aproximar de Jesus, te afastam?
3) No seu viver diário, que tipo de atitude você tem tido com a revelação de
Deus para as nossas vidas: Atitudes que provocam a ação de Deus a seu
favor, ou atitudes tão comuns que muitas vezes parecem passar
desapercebidas diante de Deus?
AUXILIO: Uma atitude diferenciada, é aquela que expressa a nossa fé na
soberania de Deus, no seu poder, no seu amor e na sua graça.
4) Na ministração, aprendemos que Jesus diz que a menina está morta, para
nos fazer entender que Ele é poderoso para ressuscitar, da mesma forma
que temos facilidade para acordar uma pessoa que dorme: Você acredita
que esse poder ainda está à nossa disposição? Como você tem se utilizado
desse poder?
5) A respeito daquilo que Deus tem dado vida ao nosso redor. Como você
compreende esse processo de alimentação?

avisos
▪

▪

CONHEÇA O TBC
o PRÓXIMA AULA: 21 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

