ENTRE EFÊMEROS, O ETERNO SE FAZ PRESENTE
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
01 de abril de 2018

objetivos
•
•
•

ENFATIZAR A EFEMERIDADE NOS AFASTA DE UMA VIDA REAL NA PRESENÇA DE DEUS.
DESTACAR QUE O ESFRIAMENTO CAUSADO POR NOSSA SONOLÊNCIA É RESULTANTE DO
PECADO E POR ISSO DEVE SER COMBATIDO COM AS DISCIPLINAS ESPIRITUAIS.
EVIDENCIAR QUE O DESEJO DE DEUS É REVELAR-SE AO SEU POVO A FIM DE QUE SUA IGREJA
SE TORNE ÍNTIMA DE SEU CORAÇÃO

textos base: MATEUS 17.1-8 | LUCAS 9.28-36

desenvolvimento
Efêmero é um sinônimo para aquilo que é passageiro, transitório ou até mesmo, fútil,
ou seja, sem real importância, no entanto, por mais incrível que pareça, a efemeridade pode
ser mais profunda e mais envolvente do que costumamos supor. Para fundamentar tal
afirmação pereba quanto tempo você dedica a atividades plenamente supérfluas, ou seja, toda
e qualquer atividade que não lhe é essencialmente vital. Assim como eu, você notará que boa
parte de seu tempo é gasto e não investido, é perdido e não ganho. Logo, você tem se
aprofundado na efemeridade das coisas rasas e deixado as profundezas dos segredos de Deus.
A efemeridade está tão enraizada em nosso estilo de vida que até mesmo em nossa
espiritualidade pode ser observada e notada. Enquanto Deus, desde sempre, procurou
corações sinceros e quebrantados e avisou aos que caminham com ele e O servem que ele não
enxerga como enxergam os homens. I Samuel 16.1-13
A efemeridade tomou conta de nossa consciência a ponto de nos convencer de que os
milagres e grandes feitos podem ser substitutos perfeitos para a ausência de Deus. Ouça com
atenção! As gerações que presenciaram a transfiguração de Cristo foram as que mais viram
milagres, no entanto, as mais incrédulas, pois eram as mais efêmeras As gerações de Moisés,
Elias e dos apóstolos viram coisas extraordinárias, mas não conseguiram escutar o que lhes
fora dito ao pé do ouvido. Deus sempre nos mostra coisas extraordinárias e nos diz coisas
essenciais. O encanto dos olhos não pode nos distanciar da essencialidade das palavras ditas
ao coração.
O glorioso encontro relatado pelos evangelistas foi pautado por um assunto igualmente
glorioso. Lucas revela o teor da conversa de Jesus, Elias e Moisés, a saber, a partida de Jesus,
palavra usada para descrever a saída do povo de Israel do Egito que marcou a celebração da
páscoa que celebramos como a nossa libertação definitiva das mãos de satanás por causa da
obra redentora de Cristo Jesus na rude cruz. O assunto daquele encontro era a nossa
libertação!
Enquanto Deus propõe coisas grandiosas, Pedro, que dormia, propõe a construção de
cabanas. Isso evidencia a disparidade de nossos planos e os planos de Deus e nos ensina a nos
colocarmos em nosso devido lugar, ou seja, Deus não precisa de sócios em Seu Reino, pois Ele
nos chamou para sermos servos!
Por fim, o Deus Eterno que se faz presente em meio aos efêmeros, não perde de vista o
seu propósito. O Pai continua providenciando para Si a adoração que Lhe agrada e continua
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inclinado a corações humildes, quebrantados que o reverenciem eternamente e O adorem em
Espírito e em Verdade!
PERGUNTA 01 – Quanto tempo você tem gasto naquilo que não te mantém vivo?
AUXÍLIO – Aprendemos que a vida depende de toda a Palavra que sai da boca de Deus.
logo, se investimos tempo em qualquer outra coisa que não venha de Deus, estamos gastando
tempo naquilo que não nos mantém vivos!
PERGUNTA 02 – Quando você analisa o seu dia-a-dia, você se percebe perdido na
efemeridade?
PERGUNTA 03 – Como anda sua vida de Jejum e Oração?
PERGUNTA 04 – Como você se sente ao saber que durante aquela conversa gloriosa,
falava-se a seu respeito?
AUXÍLIO – Obviamente não há méritos humanos neste episódio, antes, há um
explícito e evidente amor de um Pai que é amor!
PERGUNTA 05 – A infeliz proposta de Pedro foi a consequência de dormir enquanto
se devia orar. Você já viveu alguma experiência assim?
É evidente que todos nós já vivemos experiências parecidas. Obviamente são
constrangedoras e destacam nossa inconstância na fé. Ante isso, o nosso Pai nos silencia e nos
conduz a olhar novamente para Jesus. Amado líder, finalize este período conduzindo o grupo
a orar reconhecendo os equívocos cometidos ao propor auxílios a um Deus que de nada
precisa e aprendendo que nós dependemos de Deus até mesmo para dependermos dele!

avisos
▪

▪
▪

NOSSO ANIVERSÁRIO
o 7|04
o 19H
PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE JUNHO
o Uma nova turma será iniciada em 8 de ABRIL as 17H
CURSO DE TEOLOGIA
o Inscrições iniciarão
▪ Dia 8 de abril
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

