JUSTIÇA
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
09 de Abril de 2017

objetivos
EVIDENCIAR QUE TODO FAVOR DE DEUS ESTENDIDO A NÓS DEVE SER CONVERTIDO EM
JUSTIÇA, A FIM DE QUE SE MANIFESTE PLENA EQUIDADE ATRAVÉS DE NÓS. DESTACAR
QUE A RELIGIOSIDADE É UM NOCIVO INIMIGO PARA A ESPIRITUALIDADE E QUE,
PORTANTO, DEVEMOS DESEJAR VIVER A VERDADE EM CRISTO JESUS.

textos base: MATEUS 6.33
desenvolvimento
Em nosso último passo nesta série de ministrações sobre Dízimo e Ofertas aprendemos
de forma direta o que o Senhor deseja nos ensinar, a saber, Deus quer que vivamos
uma vida plena em espiritualidade e assim abandonemos de uma vez por todas a
religiosidade.
A religiosidade pode ser comparada a uma casca de ovo vazia: possui formato
promissor, mas não guarda em si conteúdo para saciar a fome, tão pouco pode gerar
a vida que se espera. A religiosidade é uma ferrugem que consome, silenciosamente, a
vida de seus adeptos, subjugando-os a uma condição deplorável de sacrifícios tolos em
busca de recompensas frívolas. A religiosidade é nociva e letal, no entanto, apresentase como necessária, vital fazendo com que seu ciclo se estabeleça e se reconstrua a
cada nova etapa de nossas vidas.
Ante a todo este apelo e força surge uma única palavra que irrompe com ousadia
e autoridade: Graça! Favor imerecido de um Deus que nos ama e que não espera de nós
sacrifícios, antes pretende nos conduzir a plena e reverente obediência. Que a graça de
Deus o comova e o transforme para que a aparência de piedade seja transformada em
verdadeira equidade (justiça em absoluta medida para com todos).
PERGUNTA 01 – Ao término desta série, o que mais te chamou a atenção? O que você
não sabia e agora sabe? O que você não fazia, mas a partir de agora fará?
PERGUNTA 02 – A religiosidade se apresenta de maneira sorrateira disfarçada de
algo bom e necessário (fazer algo para que Deus me favoreça). Conte-nos, você já se
viu agindo em nome da religiosidade?
AUXÍLIO – Por se tratar de algo bastante pessoal, orienta-se que o líder ou alguém
próximo a ele seja o primeiro a falar e assim, estimular os demais irmãos ao
compartilhamento. Lembre-se de ser breve para que todos possam contribuir com
suas próprias experiências.
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PERGUNTA 03 – Há uma contínua tensão entre o “ser” e o “fazer”. Pensamos que
Deus gostará mais de nós pelo que fizermos e a quantidade de coisas que fizermos.
Para você, é suficiente ser FILHO ou é necessário fazer coisas para o Pai?
AUXÍLIO – As boas obras são consequências comuns da atuação do Espirito em nós.
Deus se agrada das coisas que Ele faz através de nós. Efésios 2.10
PERGUNTA 04 – Diante de todas as propostas do mundo, o Senhor nos incentiva a
uma única busca, a saber, buscar o Reino de Deus. Para você, o que é esta busca pelo
reino?
AUXÍLIO – Amado líder, procure escutar atentamente as diversas opiniões e ao
término explique: buscar o Reino é desejar viver sob o reinado de Deus, ou seja, em
total submissão ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, buscar o reino não é
fazer coisas para o rei, é se submeter a Ele e viver a vontade do Rei.
Quem vive a absoluta religiosidade vive para si e não pode enxergar nada além do que
seus próprios anseios. Viva a espiritualidade plena e seja um meio de transformação
deste mundo servindo a Deus em justiça e paz!

avisos
•
•
•

Batismo – O preparatório já iniciou!
Cursos DIPE – Teremos aula no dia 16|04 as 9H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do Youtube.
Inscreva-se! Compartilhe! #vcfazparteTBC
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