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objetivos
•
•
•

DESTACAR A SOBERANIA DIVINA E ETERNAL DE NOSSO DEUS.
EVIDENCIAR QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS A VONTADE DE NOSSO DEUS.
DESTACAR QUE O POSICIONAMENTO DA IGREJA DEVE SER CONDIZENTE COM O PODER DE
JESUS CRISTO.

textos base: ATOS 9.1-9

desenvolvimento
O texto lido relata a conversão de Saulo e a sua gloriosa transformação.
Este homem se destacava por sua brutalidade e força com que perseguia a Igreja.
Como o próprio texto informa, ele aspirava maldade e promovia verdadeiro
terror entre os que serviam a Cristo.
Dando ordens de prisão e açoitando covardemente homens e mulheres
tementes a Deus, Saulo caminhava convicto e seguro de seus próprios conceitos
e princípios. No entanto, ao passo que Saulo disseminava todo seu ódio e
repúdio, a Igreja prevalecia, e em glória triunfava! Enquanto a maldiziam, a
Igreja a Deus glorificava! Tudo isso, pois guarda em seu coração a esperança que
nem a morte pode nos tirar, a saber, Cristo, o nosso Senhor e Rei voltará para
nos buscar!
Irredutível e inabalável, munido com cartas de autorização para
intensificar a barbárie, Saulo teve um encontro inadiável! Cristo, em glória, se
revela a este que com a força de um touro, perseguia e matava, mas agora, aos
pés do Senhor da História se prostrava.
Ante a revelação gloriosa não há força, não há carta, tão pouco convicção
que sejam suficientes para manter Saulo em pé. Prostrado e cego Saulo é
transformado em Paulo, um precioso e poderoso instrumento nas mãos do dono
da história para fazer cumprir os desígnios eternos.
A história de Saulo se encerra a caminho de Damasco, enquanto a caminho
de Damasco se inicia a história de Paulo, um homem que aprendeu a sofrer pelo
Evangelho e reconhecer que todo o valor de sua vida estava em cumprir o seu
chamado e terminar a sua carreira!
Nos dias em que vivemos existem ofensivas tão brutais quanto as que
nossos irmãos enfrentaram. Existem homens tão perversos quanto o temível
Saulo, bem como planos tão demoníacos quanto o conteúdo das cartas que ele
levava consigo. E diante de tudo isso é suficiente sabermos que em nossos dias
há um Deus com eterno poder e domínio sobre todas as coisas!
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PERGUNTA 01 – Por vezes a nossa visão se restringe tão somente ao que
está bem perto e em meio as crises não conseguimos enxergar além do problema.
No entanto, aquele que vive por fé contempla um horizonte onde Deus é
soberano. O que você está enxergando atualmente?
AUXÍLIO – Cuidado para não confundir fé com confissão positiva ou
triunfalismo. Enquanto a fé reconhece os pesares e ainda assim enxerga além, o
triunfalismo e a confissão positiva negam a realidade e distorcem o que é
verdade.
PERGUNTA 02 – O Senhor da história se revelou a Saulo e transformou
em Paulo. Para você, como é servir a um Deus a quem todos obedecem?
PERGUNTA 03 – Mesmo em meio a intensa perseguição a Igreja crescia e
se multiplicava. Para você, como isso pode ser possível?
PERGUNTA 04 – O mesmo Espírito que concedia a paz e a coragem para
a Igreja no início, hoje está presente em nós! Ante a esta realidade responda: O
que te faria retroceder?
PERGUNTA 05 – Você já se sentiu acuado ou amedrontado com a ofensiva
contra a Igreja?
PERGUNTA 06 – Enquanto alguns irmãos se assustaram com a conversão
de Saulo, Barnabé o discipulou e o ensinou. O que fazer quando pessoas que nos
atacavam se encontram com Cristo?
Somos a Igreja de Cristo, combativos desde o surgimento, nascidos para
lutar e vencer em nome do Senhor Jesus!

avisos
▪
▪

CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 19 DE NOVEMBRO 7 AS 17H.
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

