UM LUGAR MACIO
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
27 de maio de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE NOSSAS ESCOLHAS REFLETEM O NOSSO CORAÇÃO.
DESTACAR QUE O CONFORTO IMEDIATO PROPOSTO PELO PECADO GERA MORTE ETERNA.

textos base: JUÍZES 16.4-22

desenvolvimento
O texto lido narra a queda de um juiz escolhido por Deus. Obviamente, a
descrição é traumática e extremamente comovente, pois descreve nos apresenta
como um homem que tinha com Deus uma aliança, tudo abandona por causa de
um lugar confortável para reclinar, um colo macio para deitar, uma Dalila para
amar.
Sansão, herói de Deus é posto ante seu maior desafio por causa de suas
próprias inclinações e seus próprios desejos. Ao se apaixonar por uma prostituta
se coloca a mercê de seus encantos e passa a fazer tudo quanto for necessário
para agradá-la e continuar recebendo a doce atenção da mulher amada.
Cientes desta realidade, os líderes da cidade de Gaza se alinharam a Dalila
para derrotarem Sansão e propuseram grande riqueza para ela que, sem pensar
duas vezes, fez deste projeto a sua missão pessoal e vital. Dalila passou a viver
para descobrir o segredo de Sansão.
Durante a ministração fomos alertados que a docilidade da voz de Dalila
foi substituída pela agressividade e chantagem. Assim, Sansão, um homem forte
que não suportava a dor, não resistiu a indiferença da mulher amada e abriu o
seu coração para ela.
Quando lhe contou o segredo de sua força, parecia que nada havia
mudado, até que seus inimigos tocaram em seu corpo e lhe furaram os olhos.
Infelizmente era tarde para perceber que o lugar macio, o colo de Dalila, era um
lugar perigoso para se estar.
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – O grande Sansão não podia suportar a dor da
indiferença e da rejeição e por isso abriu seu coração. Quanto a você, como tem
sido sua relação com o sofrimento? Você aprendeu a suportar ou rapidamente
abre o coração e entrega-se para o conforto imediato do “lugar macio”?
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PERGUNTA 03 – Enquanto brincava com Dalila Sansão se sentia senhor.
Em sua própria experiência, existe algum episódio que você possa compartilhar
conosco em que você se sentia senhor de uma situação assim como Sansão?
AUXÍLIO – Pode ser que esta pergunta nos leve a um momento de maior
intimidade e exposição. Amado líder, cuide para que não haja exposição acima
do necessário e que todos sejam mutuamente edificados. Sugerimos,
portanto, que você inicie respondendo esta questão para nortear os
demais irmãos.
PERGUNTA 04 – A amargura que Dalila impõe sobre Sansão é possível
devido a fragilidade de Sansão. Assim, ao que se deve todo o sofrimento e
amargura vividos por você?
AUXÍLIO – Mesmo sendo forte, Sansão não conseguia suportar dor
alguma e por isso cedeu com tamanha facilidade. Precisamos compreender que
toda a fonte de verdadeira força e vida não reside em nós, mas em Deus e então
poderemos avançar além da dor presente e alcançar o consolo eterno em Cristo
Jesus.
PERGUNTA 05 – Um lugar macio é o que o diabo tem para nos oferecer.
Um alívio rápido e imediato para toda dor. Enquanto Deus nos tem preparado
em meio as tribulações para o consolo eternal. Hoje, o que você escolherá?

avisos
▪

REUNIÃO REGIONAL | Dia 9 de Junho as 15h
o Todos os líderes de FAPE DEVEM comparecer.

▪

BATISMO REGIONAL
o Dia 9 de Junho as 19H30min

▪

APRIMORE | IBBC
o Ainda temos vagas para o curso de teologia! Inscreva-se

▪

INSTANTE
o Adquira seu livro: Quem é Jesus?
o A partir do próximo domingo teremos devocionais semanais em nosso canal!
Inscreva-se! Compartilhe!

▪

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA – DE 8 à 15 de Julho

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

