Nesse domingo de Páscoa, relembramos a obra Redentora de Cristo por
nós. Como foi e é uma obra maravilhosa, um presente, do Deus Eterno para a
humanidade.
Nessa mensagem três características foram destacadas no plano de
salvação. Diante das verdades expressas no Salmo 24, vemos a Soberania de
Deus em decidir se relacionar conosco e fazendo tudo que era necessário para
isso, inclusive não levar em conta nossos pecados, falhas e limitações, mas
diante de todas elas, Ele se faz totalmente acessível para que pudéssemos
chegar até Ele.
Outro princípio apresentado na mensagem foi a questão do servir, onde
Cristo estabelece como será o serviço no Seu Reino e isto não somente em
palavras, pois Cristo é o maior exemplo de servo que temos. Deixou toda Sua
Glória, e veio à terra para nos servir com sua vida e salvação, como diz Mateus
20.28. Outro texto também que nos fala a esse respeito é Filipenses 2.3-11
(Ler).
E o terceiro princípio apresentado na mensagem foi o da centralidade de
Cristo (Efésios1.10/ Colossenses 3.11 – Ler). Onde vemos Deus exaltando
Cristo acima de todos e fazendo com Ele seja o Cabeça não somente da Igreja,
mas de toda a criação. Onde antes em nós, só se via a escravidão, pecado,
culpa, dor, morte, agora o que se vê é a vida de Cristo. E mais do que isso,
Cristo é o centro de tudo, todas as coisas são d’Ele, por meio d’Ele e para Ele.
Pergunta 01- Com suas próprias Palavras, explique o que você entende da
Soberania de Deus?
Pergunta 02- Na prática, como isso tem afetado sua maneira de viver?
Pergunta 03- O servir no mundo e no Reino de Deus, são totalmente opostos.
Você tem conseguido viver uma vida de serviço a partir de sua casa,
casamento?

Pergunta 04 – Sua atitude em servir no modelo do Reino de Deus tem afetado
pessoas do seu convívio fora da igreja? De que forma?
Pergunta 05 – Explique como você entende a expressão: d’Ele, por Ele e para
Ele!!!
Pergunta 06 – De que forma isso afeta sua vida na prática?
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