O REDENTOR VIVO ESTÁ! ELE É O NOSSO PAI
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
17 de setembro de 2017

objetivos
•
•
•

CORRELACIONAR A PRESENÇA DE DEUS E MANUTENÇÃO DE NOSSA ESPERANÇA MESMO EM
MEIO AO SOFRIMENTO.
EVIDENCIAR NOSSA FILIAÇÃO QUE POR SUA VEZ GERA IDENTIDADE E PROPÓSITO.
DESTACAR QUE O PAI QUE AMA NOS PERMITE VIVER CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS PARA NOS
MOLDAR O CARÁTER, SEGUNDO A SUA VONTADE.

textos base: JÓ 19.23-27 | JOÃO 1.12

desenvolvimento
Na última semana nós fomos ensinados por Deus a resistir fortemente
ante o sofrimento e a dor. Ao passo que nesta semana continuamos a ser
orientados a este respeito por meio de duas ministrações poderosas da parte do
Senhor.
No período da manhã fomos ensinados a partir do testemunho de Jó,
homem justo e muito próspero, vivia de acordo com a vontade do Senhor. No
entanto houve um dia em que Jó se vêm em meio a catástrofes ininterruptas.
Em um curto espaço de tempo perde seus bens e seus filhos, sua saúde e seu
casamento. Jó experimentou o melhor e o pior em vida, no entanto nos ensina a
vivermos para a glória de Deus diante de qualquer circunstância.
A esperança que vem da fé nos permite viver além das circunstâncias!
Viver pela fé nos permite contemplar a eternidade e desfrutar da paz que excede
a todo o entendimento!
No período da noite o Senhor nos presenteou com uma revelação que nos
acalma o coração, a saber, SOMOS FILHOS DE DEUS!
O justo juiz que a seu tempo se levantará e se fara justiça eternal é o nosso
Pai. Sim! Ele tem a cada um de nós como filho amado em seu próprio coração!
A filiação nos garante a identidade, ou seja, a partir do amor do Pai somos
feitos Filhos de Deus! Ao passo que nos garante um propósito de vida, a saber,
vivemos para a glória de Deus, nosso eterno Pai.
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção nas ministrações?
PERGUNTA 02 – Muito provavelmente você já viveu experiências de
sofrimento. Se puder, compare com as reações de Jó e responda: Seu
comportamento ante o sofrimento se assemelha a de um filho de Deus?
AUXÍLIO – Leia Romanos 5.1-5
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PERGUNTA 03 –Para você, qual é o significado de ter em Deus o seu pai?
O que isso mudou em sua vida?
AUXÍLIO – Por ser uma pergunta bastante pessoal, aconselha-se ao líder
que inicie compartilhando, em poucas palavras, uma experiência pessoal.
PERGUNTA 04 – Aprendemos em ambas as ministrações que o
sofrimento acomete a todos, no entanto, filhos de Deus tem em seus corações a
esperança eternal. Como você se sente em relação a essa verdade?
PERGUNTA 05 – Como dissemos a filiação sugere um propósito para a
vida. Você já reconheceu o seu propósito? Como você pode glorificar a Deus em
meio ao sofrimento?

avisos
▪

▪

CONGRESSO ESTADUAL DA MENIBRAC
o próximo sábado ã partir das 9H
o inscreva-se
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

