MUITO MAIS DO QUE CAIXAS DE MORANGOS
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10 de junho de 2018

objetivos
•
•
•

ENFATIZAR QUE SOMOS SERES ESPIRITUAIS
DESTACAR QUE NOSSAS NECESSIDADES NÃO SÃO APENAS MATERIAIS.
REAFIRMAR QUE O QUE NOS CONCEDE VERDADEIRA VIDA É A PALAVRA QUE SAI DA BOCA DE
DEUS.

textos base: MATEUS 4.1-11

desenvolvimento
De que tens falta?
Esta pergunta ressoará por um longo tempo em nossa alma, pois diante da
ministração da palavra fomos desafiados a confrontar nossas incertezas e nossa
carnalidade frente o perfeito e santo testemunho de Jesus quando foi tentado.
O episódio da tentação é de fundamental importância para nós, pois
indica, de forma escancarada, a direção do ministério de Jesus. Ou seja, se ele
decidisse se submeter as tentações de satanás estaria fadado a um período
terreno envolto em espetáculos e muita bajulação. Mas em oposição a tudo isso,
Cristo nos ensinou a desejar a quem é Eterno. Por uma firmeza constituída na
Palavra de Deus, Jesus rejeita todas as investidas do inimigo e se vê vitorioso ao
final desta batalha tão comum a todos nós.
A experiência de Jesus nos ensina a enfrentar nossas próprias batalhas
espirituais ao responder a pergunta inicial – Do que tens falta? Se tenho a
Palavra, de nada tenho falta, mas se a Palavra me falta, nada me será suficiente.
Para ilustrar esta ministração, o pastor Isaias narrou um episódio bem
conhecido à todos nós: Na beira de uma estrada paramos frente a uma banca de
frutas e nos encantamos com os lindos, cheirosos, vermelhos e enormes
morangos. Quando compramos e chegamos ao destino a decepção se faz
presente logo após a primeira fileira de morangos ser retirada, pois o que havia
por baixo é terrível, a saber, morangos estragados, azedos, sem odor algum...
As glórias dos reinos e a aceitação popular não moveram o coração de
Jesus, bem como o perecível pão não lhe foi mais apetitoso do que o eterno
sustento proveniente da intimidade com o Pai.
Assim, devemos aprender com aquele que em tudo foi tentado, mas em
nada cedeu e nos posicionarmos de forma santa perante um mundo corrupto, a
fim de glorificarmos o nome do nosso Pai que sobre todos é Rei e Senhor.
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PERGUNTA 01 – Aprendemos que por sermos seres espirituais o nosso
relacionamento com as coisas não deve ser como os que não são filhos de Deus,
ou seja, usamos as coisas e não vivemos por ou para as coisas. Como tem sido
em sua vida? Você tem vivido como um filho de Deus?
PERGUNTA 02 – Toda e qualquer proposta do diabo é pautada em sua
natureza, a saber, a mentira. Para você, por qual razão nós caímos tão facilmente
nas enganações de satanás?
PERGUNTA 03 – Enquanto o diabo oferecia glórias e bens matérias, Jesus
respondia com a Palavra de um Deus Eterno. O que tem mais valor para você, a
Palavra de Deus ou os bens materiais?
PERGUNTA 04 – Se acaso você responda que a Palavra de Deus tem mais
valor, segue uma nova pergunta: O seu testemunho comprova o que seus lábios
dizem?
PERGUNTA 05 – José, homem de fé, decidiu correr para não pecar contra
Deus. Para você, é mais vergonhoso “correr” de uma possibilidade de pecar ou
consumar o pecado contra Deus? O seu testemunho comprova isso?
Ante as propostas de satanás Deus tem sempre muito mais!

avisos
▪

▪
▪

RELÓGIO DE ORAÇÃO
o Vamos, juntos, orar por um mês inteiro!
o Nos acompanhe em nossas redes sociais
▪ Facebook – TBC SEDE
▪ Instagram - @tbcjacui
CONFERÊNCIA DIPE
o 30 de junho
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
HOMENS QUE ORAM
o 24-26 de agosto

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