O AUTOR DA VIDA
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
09 de outubro de 2016

OBJETIVOS
Reconhecer que em todos os momentos Deus é suficientemente
poderoso para nos socorrer. Destacar as consequências vividas por
aqueles que buscam outras alternativas no momento da angústia.
TEXTOS BASE: João 11.1-44

DESENVOLVIMENTO DO COMPARTILHAMENTO
O texto lido dentre tantas coisas ressalta a soberania de Jesus,
característica restrita aquele que possui plena autoridade sobre todas as
circunstâncias, a qualquer tempo e de qualquer modo!
A ressurreição de Lázaro confronta diretamente a cultura popular de seu povo
que manifestava a crença de que após a morte o espírito permanecia ao redor
do corpo por três dias, logo, ao quarto dia seria "impossível" alguém voltar a
viver! No entanto estava entre eles O autor da vida, uma vez que chamar de
volta a vida somente pode ser feito por quem é a autoridade suprema sobre a
vida é também a morte!
É necessário que entendamos que Deus tem todo o poder para realizar o que
quer no momento em que quiser seja como aconteceu com a filha de Jairo,
ressuscitada logo após a morte ou Lázaro, morto a quatro dias.
Entenda, não há impossível para Deus! Pois assim como o Pai tem a vida em
si, o Filho também possui em Si, toda a vida!
Leia integralmente os textos a seguir e depois responda às perguntas
propostas.
•
•
•

2 Reis 1.1-18
2 Crônicas 15.1 - 16.14
2 Reis 5.1-2
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PERGUNTA 01. Mesmo sendo Deus poderoso para nos livrar de tantos males, por

qual motivo continuamos a crer tão pouco?
PERGUNTA 02. Os exemplos dos Reis citados se chocam com o exemplo deixado por

uma menina escrava. Diante disso responda: Qual tem sido a sua conduta?
Semelhante aos Reis ou a uma escrava que perdeu tudo menos a fé?

OREM JUNTOS E UNS PELOS OUTROS!

AVISOS IMPORTANTES
•

ENTREGUE OS SEUS RELATÓRIOS EM DIA!
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