O PLANO SEMPRE FOI CRISTO
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
22 de novembro de 2017

objetivos
•
•

MOSTRAR QUE MESMO DIANTE DAS NOSSAS PÉSSIMAS ESCOLHAS, A GRAÇA SE MANIFESTA.
MOSTRAR QUE CRISTO É A FONTE E O LUGAR DA REDENÇÃO.

textos base: GÊNESIS 2.8-24 | 3.1-24

desenvolvimento
Deus cria o Éden, um lugar incrível, com tudo que alguém poderia desejar
ter. A melhor qualidade de vida e sobretudo ao entardecer a companhia e
comunhão do Eterno. Põe Adão e Eva nesse paraíso e lhes dá uma ordem: não
comam da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Eles fazem uma escolha, escolhem ouvir a serpente e não a Deus. Como
toda escolha tem consequência, a partir daí o homem é separado do seu Criador,
expulso do jardim e toda raça humana é contaminada pelo pecado e está
escravizada pela morte.
Mesmo nesse cenário de desobediência, pecado, más escolhas e
consequências, manifesta-se a graça. É nesse momento que Deus faz a promessa
de um Salvador.
Diante de tudo isso fica a interrogação: se no Éden, com a melhor
qualidade de vida, condições ideais, ausência da morte e pecado, a comunhão
diária com o Senhor, o homem ainda fez a escolha errada, como poderá ser salvo
fora dele?
A resposta é, o segundo Adão. Cristo vem como Espírito vivificante e nos
restaura à Deus. (ICor.15.45-49). Dá-nos vida novamente, nova natureza, novo
começo, tudo novo.
O que parecia impossível fora do Éden, agora é possível. Porque Cristo não
é somente a fonte de vida, Ele é o lugar de vida. Nós temos um lugar melhor que
o Éden, temos a Cristo. Estamos nele, vivemos nele, por Ele e para Ele. Ele é
tudo em nós.
O primeiro Adão deixou como herança o pecado e estampou essas
características em todos os homens. Cristo, o segundo Adão, também estampa
suas características naqueles que creem n’Ele.
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PERGUNTA 01 – Adão e Eva fizeram a escolha errada e ainda assim viram
a graça se manifestar. Você tem algum exemplo como esse em sua vida e gostaria
de compartilhar conosco?
PERGUNTA 02 – Você acha que o fato de a graça se manifestar mesmo
quando fazemos escolhas erradas, não pode nos tornar irresponsáveis?
AUXÍLIO – Gálatas 5.13 / I Pedro 2.16 / Gálatas 5.1 Quem experimenta a
verdadeira graça e amor e vive por eles, não tem mais desejo pelo pecado. Pode
tropeçar no pecado, mas não vive nele.
PERGUNTA 03 – Cristo não é somente a fonte de vida, mas o lugar onde
devemos viver. Como você entende isso?
AUXÍLIO – Ao final do compartilhamento dessa pergunta reforce o
princípio bíblico de João 4.20 – 24, que não se trata de um lugar físico, mas de
estar no próprio Cristo (João 15)
PERGUNTA 04 – Se Jesus estampa suas características naqueles que
creem n’Ele, porque às vezes dizemos que não podemos ou não conseguimos
agir como Cristo? (perdoar, amar inimigos, dar a outra face, ser manso, etc)
AUXÍLIO – Normalmente quando pensamos assim é porque não estamos
agindo com fé na obra de Cristo. É pela fé que somos coparticipantes da natureza
divina. Fazemos menção da natureza recebida dos nossos pais, antepassados
(sangue quente, italiano, espanhol, nordestino, etc), porém não fazemos menção
da nossa nova natureza.

avisos
▪

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

