CONSOLADOR – PROMOTOR E REVELADOR
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
03 de junho de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE O ESPÍRITO SANTO É ADVOGADO E PROTETOR DA IGREJA.
DESTACAR O PAPEL DO ESPÍRITO SANTO COMO DEFENSOR DA IGREJA, E PROMOTOR CONTRA
AS OBRAS DO INIMIGO.

textos base: JOÃO 16. 1-11

desenvolvimento
Jesus traz no texto anunciado, outra advertência sobre a perseguição que
os discípulos sofreriam a partir do momento que Ele voltasse para o Pai.
A perseguição que passaria a ser destinada para os discípulos com a ida de
Jesus, seria realizada por aqueles que não entendiam que Jesus era o enviado do
Pai, e também não conheciam o Pai que o enviou.
A ideia era que os discípulos não fossem tomados de surpresa, contudo, a
perseguição não havia sido anunciada anteriormente, pois, enquanto esteve com
eles, agiu como protetor e desviou para si todos os ataques. Agora, sem a
presença do Mestre, eles passariam a ser o alvo direto do ataque dos adversários.
Mesmo com os discípulos assustados com a previsão de perseguição da
parte de Jesus, Ele lhes garante, que o melhor era que Ele os deixasse.
A ida de Jesus, incidia no início da perseguição, mas também, na vinda do
paracleto, o Espírito Santo amigo e protetor.
O Espírito Santo trouxe recompensa pela perda visível de Jesus, trouxe
equipamentos (dons espirituais) para a vida dos servos de Deus. Como
“advogado” e ajudador daqueles que creem em Jesus, é conselheiro e defensor.
Entretanto, em relação aos descrentes, ao mundo ímpio, ele age como
promotor. A presença do Espírito é uma demonstração ao mundo que condenou
Jesus, que Ele estava certo e eles errados.
Por trás das pessoas que acusarão Jesus, estava o adversário chefe, o
príncipe deste mundo.
Mas, diante da suprema corte de justiça, o julgamento resultou favorável
ao Filho do homem, e contra o mundo; o espírito maligno que governa este
mundo, em consequência dessa sentença adversa, foi deposto. Os intentos do
nosso grande adversário foram frustrados!
“Cristo Jesus é Rei”!
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PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – Para você, como é saber que o Espírito Santo age como
“advogado” da igreja, lutando e nos defendendo das ciladas do inimigo de
nossas almas?
PERGUNTA 03 – E o que você pensa a respeito do Espírito Santo ser um
promotor, que irá usar a vida de pecado daqueles que não creem em Jesus, como
causa e motivo de condenação?
AUXÍLIO – A igreja precisa saber que a mesma palavra que gera vida,
também gera a morte! A mesma palavra que serve para a benção, também serve
para a maldição! Marcos 16.16; João 3.18; Romanos 8.1.
PERGUNTA 04 – A respeito dos equipamentos (dons espirituais) que o
Espírito Santo traz para a vida dos servos de Deus, como explicar a diferença de
um homem cheio do Espírito Santo, para um homem que não desfruta da
comunhão com o Espírito?
PERGUNTA 05 – Você tem vivido uma vida de comunhão com o Espírito
Santo? De que maneira isso tem sido evidenciado?
OREM JUNTOS, UNS PELOS OUTROS, BUSCANDO EXPERIÊNCIAS
NOVAS COM O ESPÍRITO SANTO!

avisos
▪

REUNIÃO REGIONAL | Dia 09 de Junho as 15H
o Todos os líderes de FAPE DEVEM comparecer.

▪

BATISMO REGIONAL
o Sábado 09 de Junho as 19:30H

▪

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

▪

INSTANTE
o Adquira seu livro: Quem é Jesus?
o Acompanhe os devocionais em nosso canal! Inscreva-se! Compartilhe!

▪
▪

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA – De 8 à 15 de Julho
HOMENS QUE ORAM
o Mobilize seu FAPE, façam as inscrições!

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

