JESUS CRISTO: O DEUS QUE SE FEZ CAMINHO
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
9 de julho de 2017

objetivos
•
•

DESTACAR O CARÁTER DO CHAMANO DE DEUS, A SABER, IRREVOGÁVEL E SOBERANO
DESTACAR QUE OS DISCIPULOS QUE FAZEMOS DEVEM SER DIRECIOADOS A DEUS E NÃO A
NÓS.

textos base: MATEUS 9.9-13

desenvolvimento
Há uma relação de absoluta intimidade entre Deus e a sua Palavra. Sabemos e cremos
que Cristo é a palavra viva e encarnada do Deus vivo e isso nos acaricia o coração quando
pensamos que tudo o que Deus diz é precedido e acompanhado por uma demonstração
inquestionável, um testemunho inabalável. Podemos observar no chamado de Mateus
algumas características desta santa convocação:
Ele é o caminho para si: Deus não nos chama para nenhum lugar onde Ele mesmo
não está. Não há no Senhor nenhuma ocorrência que destaque o descompromisso com
aqueles que Ele chama para si.
Um caminho que nos santifica: Mateus foi tirado de uma posição de vergonha
para andar na presença de Deus. E a convocação que hoje Deus nos faz é: ande em minha
santa presença. Mas o que farei com minha vergonha, com o meu passado, o que farei com os
meus erros, quando Deus me chama para Si? De fato, não fazemos nada, pois tudo o que era
necessário fazer, Cristo fez, uma vez por todas, na cruz do calvário. A riquíssima graça exigiu
um preço além de tudo o que poderíamos propor, a saber, o sangue do Cristo.
Um caminho para compartilhar: Seguir a Cristo incide em caminhar com outro
alguém. Não há a menor possibilidade de uma caminhada que segue as marcas de Jesus ser
trilhada em completo isolamento e total solidão.
Um único e suficiente caminho: Ao seguir a Cristo faremos seguidores de Cristo e
não de nós mesmos. Seja pela ignorância ou pelo pecado da vaidade, não nos cabe desejar ter
o que pertence ao Senhor. Somos discipuladores, líderes e servos, ao passo que o ÚNICO E
SUFICIENTE SENHOR É JESUS CRISTO, O DEUS QUE SE FEZ CAMINHO!
PERGUNTA 01 – Como foi sua experiência de conversão? Conte-nos como Deus te
chamou.
PERGUNTA 02 – Conte-nos como é, para você, ser um seguidor de Cristo.
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AUXÍLIO – Muito mais do que participar de atos litúrgicos ou religiosos, seguir a
Cristo nos condiciona a viver uma vida em santidade e que glorifique a Deus
PERGUNTA 03 – Mateus não hesitou em seguir a Cristo, não propôs garantias
seguras para sua nova caminhada. Por qual razão damos tantas desculpas ante o convite de
seguir a Cristo?
PERGUNTA 04 – Seguir os passos de Jesus nos torna proclamadores do Evangelho,
portadores de boas novas. Como tem sido sua experiência em compartilhar a mensagem do
Reino de Deus?
AUXÍLIO – O compartilhamento não precisa ter um caráter formal como ocorre em
nossos cultos ou FAPEs, no entanto, um crente que não externa a sua fé, deve se perguntar
diligentemente a respeito do que há em seu coração e questionar sua convicção!
PERGUNTA 05 – Fazer discípulos de Cristo é a nossa vocação. Compartilhe como
tem sido esta experiência em sua vida.
PERGUNTA 06 – Como você tem reagido a ingratidão? E o que esta reação diz a seu
respeito?
PERGUNTA 07 – Desejar para si o que a Deus pertence, pode acontecer com
qualquer um a qualquer tempo. Sendo assim, o que você poderia fazer para se ver livre desta
deplorável e pecaminosa condição?
AUXÍLIO – As tentações são vencidas na caminhada a dois, portanto, abra seu
coração para seu discipulador e peça ajuda para viver livre do egoísmo e do orgulho!

avisos
▪

SANTA CEIA REGIONAL | CONSAGRAÇÃO DE DIÁCONOS
o DIA 30 DE JULHO AS 10H | SEDE JACUÍ

▪

CURSO PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o INÍCIO DIA 16 DE JULHO AS 17H.
o TOTAL DE QUATRO ENCONTROS.

o TODOS

▪

OS CANDIDATOS DEVEM FAZER O CURSO
CONEHÇA O TBC
o INÍCIO DIA 20 DE AGOSTO AS 17H
o TOTAL DE TRÊS ENCONTROS

o TODOS

▪

OS CANDIDATOS DEVEM FAZER O CURSO
TREINAMENTO INTENSIVO DE LIDERANÇA
o DIAS 24 – 27 DE JULHO | INSCREVA-SE!

▪

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

