O QUE VOCÊ VÊ? UMA VISÃO DE FÉ E PROPÓSITOS DO REINO DE DEUS.
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
26 de Março de 2017

objetivos
MOSTRAR QUE PRECISAMOS ALINHAR NOSSA VISÃO E PROPÓSITOS
AO REINO DE DEUS E SEUS PROPÓSITOS E NÃO O CONTRÁRIO.
MOSTRAR QUE PARA ISSO, É PRECISO ANDAR EM FÉ.

textos base: MARCOS 8. 14-26
desenvolvimento
Do capítulo 8.14 até 9.32 o Evangelho de Marcos nos narra Jesus ensinando seus
discípulos a ter uma visão de fé e propósitos do Reino de Deus.
No episódio após a multiplicação, na cura do cego, na confissão de Pedro, quando
Jesus prediz sua morte e ressurreição, na transfiguração, e no final do episódio da
cura do jovem endemoninhado, vemos o nosso Mestre, ensinando repetidas vezes seus
discípulos sobre ter uma visão alinhada com a do Pai Celestial. Jesus questiona sobre
a visão, audição, e mente deles, como que dizendo: “Vocês ainda não estão vendo,
pensando e ouvindo como o Pai deseja, como eu faço estas coisas.”
Vemos Jesus ensinando insistentemente, investindo tempo (Marcos 9.30-32),
mudando de estratégias (no caso da transfiguração, quando Ele mostra a Glória do
Reino para seus discípulos, na esperança de eles entenderem), querendo gerar neles
a fé necessária e imprimir em seus corações o estilo de vida e visão do Reino de Deus.
Aprendemos também a tomar cuidado para que a nossa mente, seja totalmente
dedicada aos propósitos eternos do Reino de Deus: levar pessoas a Ele, discipulá-las
até que se tornem parecidas com Cristo e tudo isso, com uma visão de fé, como Jesus.
Trabalhando para tornar o sonho de Deus uma realidade: Uma multidão de salvos
diante do trono, adorando o Cordeiro.
Porque a fé nos mostra aquilo que as circunstâncias querem esconder. Por isso
devemos exercitar nossa fé enquanto alinhamos nossa visão, mente e audição a Deus
e ao seu Reino e propósitos.
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Pergunta 01- Você sente que sua mente e visão estão totalmente alinhadas a Deus
e seus propósitos, ou ainda faltam coisas para alinhar? Que coisas são essas que
precisam ser alinhadas?
Pergunta 02- Você acha possível que sua mente tenha compreendido os propósitos
do Reino, mas suas atitudes não correspondam com esse entendimento? Ou seja, que
haja uma distancia entre a teoria e a prática de vida?
Pergunta 03- Uma das coisas que podem nos distanciar dessa prática de vida são as
distrações, o que você identifica que tem distraído você desse propósito Eterno?
Pergunta – 04 – Você acredita que tem andado em uma visão de fé na prática do
Reino de Deus? Tem tido uma visão de fé dos seus discípulos, pessoas que você quer
ver salvas? Se já, tem visto um crescimento em sua fé?
Pergunta – 05 – Se ainda não tem desfrutado como entende que deveria, de uma visão
de fé, e de viver alinhado aos propósitos do Reino de Deus, o que entende que deve
fazer na prática para que isso mude?
Ore com o Fape, para que todos vivamos totalmente alinhados e sintonizados em uma
visão de fé e propósitos com o Reino de Deus e com o próprio Deus.

avisos
•
•
•

ENTREGUE OS SEUS RELATÓRIOS EM DIA!
FIRE!! SEXTA FEIRA A PARTIR DAS 23H
SÁBADO 1º DE ABRIL – ANIVERSÁRIO DA REGIÃO – OS FAPES QUE COMEÇAM A
PARTIR DAS 18:00 DEVEM SER DESMARCADOS E TODOS ESTAREMOS JUNTOS
NA CELEBRAÇÃO.
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