FÉ QUE GERA OBEDIÊNCIA, OBEDIÊNCIA QUE EXPRESSA A
SALVAÇÃO
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
19 de novembro de 2017

objetivos
•
•

DESTACAR QUE A FÉ VEM PELO OUVIR E OUVIR A PALAVRA DE DEUS.
RESSALTAR QUE A OGENDIÊNCIA GERADA PELA FÉ, SERVE PARA A TRANSFOMAÇÃO DO
NOSSO CARÁTER.

textos base: JOSUÉ 2 | HEBREUS 11.31

desenvolvimento
No relato bíblico do livro de Josué, vemos Raabe como uma mulher
moralmente depravada. Diante do olhar humano, jamais imaginaríamos que
seria capaz de obter tão grande vitória mediante a fé.
Essa realidade de vida, se contrapõe à maneira que o autor do livro aos
Hebreus a apresenta, ao coloca-la na galeria de heróis da fé, junta de outras
mulheres santas.
Raabe, que era uma prostituta, por meio da fé, se mantém convicta e
obediente, e por esse posicionamento, alcança a graça de Deus e salvação para
ela e toda sua família.
Isso nos mostra, que para Deus, não faz diferença quem erámos, mas
sim, o que passamos a ser a partir de Cristo. Em Cristo, aquele que mentia, não
mente mais; aquele que roubava, não rouba mais.
Assim, não importa o que o diabo fez e diz a nosso respeito, mas importa
o que Deus faz quando temos fé em seu Filho, a saber, nos torna santos, limpos
e justificados por Jesus Cristo.
Uma expressão utilizada pelo pastor Isaias que marcou a ministração foi:
“Raabe fechou com Deus”. Esta expressão tão comum se tornou surpreendente
ao passo que revela a profundidade da fé daquela mulher a ponto de virar as
costas para as coisas passadas, para junto de sua família, desfrutar da grande
misericórdia do Senhor.
O que ocorreu com Raabe, ainda hoje é o que Deus faz quando temos fé,
e quando vivemos uma vida de obediência. Deus honra a fé de quem esta
fechado com o Ele.
Foi para isso, que o próprio Jesus Cristo orou por nós, e nos enviou o
Espirito Santo, para que pudéssemos crer. E é por isso, que hoje temos fé e
convicção, e buscamos viver uma vida de obediência.
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
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PERGUNTA 02 – Você concorda que a fé gera obediência, e que a falta
de fé gera resistência à palavra e domínio de Deus sobre as nossas vidas?
Olhando para as áreas de sua vida, como você se vê totalmente obediente, ou
resistente à vontade de Deus?
PERGUNTA 03 – No que tange à missão da igreja, dada por Jesus Cristo
conforme encontramos no evangelho de Mateus 28.19, como você se enxerga?
Obediente ou resistente?
AUXÍLIO – João 15.14
PERGUNTA 04 – A bíblia mostra que Raabe, por meio da fé em Deus,
alcançou grande vitória e honra, a ponto de ser listada como referência de fé,
além de fazer parte da genealogia do próprio Cristo. Você acredita que a fé em
Jesus Cristo, pode mudar o nosso caráter, e nos reserva um lugar de honra?
Comente sobre isso.
PERGUNTA 05 – Como você se sente ao pensar que o próprio Jesus orou
para que tivéssemos condições de crer, e crendo, pudéssemos ser salvamos,
e ainda mais, ser transmissores da salvação para a nossa família?

avisos
▪
▪
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