O DEUS QUE HABITA COM OS HOMENS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
4 de fevereiro de 2018

objetivos
•
•
•

DESTACAR QUE TODAS AS COISAS SÃO POSSÍVEIS, POIS DEUS ESTÁ CONOSCO.
ENFATIZAR QUE AS GRANDES REALIZAÇÕES SÃO DERIVADAS DA GARÇA DE DEUS E NÃO DE
NOSSAS CAPACIDADES.
SALIENTAR AS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DE NOSSO POSICIONAMENTO EM DEUS.

textos base: DANIEL 2.16-23

desenvolvimento
Daniel era um jovem temente a Deus que foi levado para o exílio babilônico
no início das investidas contra o povo de Israel. Sua estada naquele território foi
marcada com distinção desde o princípio. Diferentemente dos demais jovens
que foram levados até a Babilônia, Daniel se recusa a alterar sua identidade e se
mantém fiel a Deus orando incessantemente e conduzindo brilhantemente tudo
quanto lhe chega as mãos.
O capítulo dois demonstra o que acabamos de afirmar e se pode perceber
grande diferença se dá entre Daniel e todos os outros. Diante de um pedido
inimaginável os sábios diziam: somente os deuses podem realizar tal feito. E
para nossa infelicidade, os deuses não habitam com os homens. No entanto,
Daniel se portou da mesma forma que fazia antes, a saber, recorria a oração. Pois
sabia que o Deus de toda terra é aquele que, por sua graça e favor, habita entre
nós, se manifesta entre nós e nos revela os segredos do coração enquanto
vivemos em completa devoção e oração!
Guarde isso em seu coração: O resultado da vida de oração é a preservação
da vida! Tanto Daniel foi salvo, bem como todos os sábios e auxiliares do rei, e
também toda a família destes homens. Este é o impressionante resultado da
oração, a saber, vida!
Ao questionar Daniel sobre como ele poderia revelar o sonho e conhecer o
seu significado, Nabucodonosor é surpreendido com uma resposta dada por
quem anda com Deus: “Não existem sábios, encantadores, magos nem adivinhos
capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela
segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro”
Perceba que a vida de oração guardou o coração de Daniel e o fez creditar
toda a boa obra a um Deus que decidiu habitar entre os homens!

PERGUNTA 01 – Para você, qual o grande diferencial entre Daniel e todos
os outros homens que viviam ao seu lado?
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AUXÍLIO – A oração! Daniel se tornou grande ao permanecer prostrado
diante do Senhor. A oração faz com que conheçamos a Deus e nos conheçamos
aos olhos de Deus!
PERGUNTA 02 – Durante a ministração o Pr. Isaias mencionou a
responsabilidade dos pais como líderes espirituais em seu lar. Para você homem,
como é conviver com esta responsabilidade?
PERGUNTA 03 – E para você esposa, como é reconhecer que Deus decidiu
agir por meio de seu esposo?
PERGUNTA 04 – Daniel não se desesperou como os demais, pois vivia
uma vida de oração. Em seu caso, diante dos problemas enfrentados, você se vê
desesperado como aqueles que não conhecem a Cristo ou encontra repouso na
oração?
PERGUNTA 05 – O Deus que habita entre nós decidiu revelar num sonho
algo extraordinário, a saber, o Reino de Deus! Nele, Cristo é a rocha que cresce
e domina tudo sem que possa ser impedido por nada nem ninguém. Como é para
você fazer parte deste Reino? Como é servir a este Rei?

avisos
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE MARÇO
o Uma nova turma será iniciada em 18 de fevereiro as 9H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 18 DE FEVEREIRO AS 17H.
o TOTAL DE TRÊS ENCONTROS NOS SEGUINTES DIAS: 18 e 25 de
fevereiro e dia 04 de março
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

