O QUE FAZ SEU CORAÇÃO ARDER?
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
20 de novembro de 2016

objetivos
DESTACAR A CENTRALIDADE ESSENCIAL DA CRUZ EM NOSSA VIDA. PROCURAR
DISTINGUIR A IMPORTÂNCIA DAQUILO QUE É PASSAGEIRO EM COMPARAÇÃO COM QUEM
É ETERNO.

textos base: LUCAS 24.13-35
desenvolvimento
Num curto espaço de tempo Jesus chamou ao centro aqueles que estavam
condenados a viver a margem.
Quem eram eles? Homens e mulheres que ante a sociedade não tinham credibilidade
e que por Cristo foram feitos testemunhas do maior feito que o mundo já viu. Curas
e milagres enchiam-lhes os olhos enquanto se proclamava o reino eterno entre os
homens.
No entanto, nas páginas centrais desta grande história a um capítulo escrito com
sangue. Perceba que diante dos indícios puramente humanos, o ministério de Jesus
havia terminado com sua morte brutal, e com isso alguns que O seguiam se dispersaram
entristecidos...
Mas a história eterna não poderia ser interrompida pela brutalidade humana, antes,
este pequeno, mas decisivo período, nos mostrou que o amor venceu e sempre vencerá!
O Cristo ressurreto continuou a falar o que sempre disse e a fazer o que sempre fez e
mesmo diante da frustração os discípulos uma vez mais sentiam seu coração arder!
Pergunta 01 - O que faz seu coração arder? O que motiva seu viver?
Pergunta 02 - A frustração de uma derrota pode fazer com que os sonhos sejam
esquecidos. Como você tem lidado com as adversidades naturais?
Pergunta 03 – As perguntas de Jesus enquanto caminhavam mostram que os homens
não O conheciam profundamente. Pra você, conhecer a Cristo faz a diferença na hora de
enfrentar uma crise? Como? Se possível, conte-nos um breve testemunho.
Pergunta 04 – Além das frustrações, algo que pode fazer com que “esfrie” nosso coração
é uma grande expectativa. Olhando para sua própria história, você poderia se recordar
de algum período em que coisas se tornaram mais importantes do que Deus?
Pergunta 05 – Como lidar com as coisas de Deus quando estas são por nós colocadas no
lugar do próprio Deus em nosso coração?
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avisos
•
•

•
•

Entregue os seus relatórios em dia
A partir de terça-feira (22 de novembro) iniciaremos um treinamento para a utilização do APP que nos auxiliará na administração dos FAPES. Maiores informações:
após o FOCAL
TBC PLAY com Laura Soguellis - 10/12/2016 às 20:00. Ingressos Aqui
Nossa última reunião de FOCAL em 2016 será no dia 13/12/2016 e teremos neste
dia uma programação especial! Programe-se e venha!
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