OS QUATRO CORAÇÕES
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
15 de abril de 2018

objetivos
•
•

MOSTRAR COMO É O CORAÇÃO DO PAI EM RELAÇÃO AOS PERDIDOS E AOS FILHOS.
NOS LEVAR A UMA REFLEXÃO EM RELAÇÃO AO NOSSOS CORAÇÃO COM RELAÇÃO AOS
PERDIDOS E AO PAI.

textos base: LUCAS 15.11-32

desenvolvimento
Essa parábola é parte de um trio de parábolas que falam sobre o mesmo
assunto: como Deus age em relação aos perdidos. Nessa oportunidade, baseado
nas ministrações de domingo, vamos refletir um pouco sobre os 4 corações
envolvidos nessa história. O coração do filho mais novo, o do mais velho, o do
Pai e o nosso próprio coração.
Em relação ao filho mais novo vimos que ele estava muito ligado às
coisas (v.12). Não estava satisfeito com a vida ao lado do pai (v.13).
Estava fascinado com os prazeres (v.13b/14). Se contentava em ter
menos do que tinha direito, contanto que não passasse fome (v.17-19) e não
conhecia o coração do Pai.
Em relação ao filho mais velho foi um coração que se irou com a
bondade do Pai (v.28). Também se via como empregado somente (v.29)
e também não conhecia o coração do Pai, quando exige um cabrito tendo
direito a tudo, quando não festeja a volta do irmão, quando vive somente por
regras e não pelo amor ao Pai.
Em terceiro lugar temos o coração do Pai que ama incondicionalmente
(v.12a), é generoso ( não retém, trata até os empregados de uma forma
generosa). É cheio de compaixão (v.20), tem iniciativa na reconciliação
e é acolhedor, beijando e abraçando o filho sem se importar com seu estado
deplorável. É resoluto, não se deixa influenciar pela sugestão do filho em ser
empregado, mas o trata como filho. Vai atrás dos dois filhos (v.28b) e quer
que os filhos tenham o mesmo coração que Ele (v.32), quando diz: Nós
tínhamos que celebrar...
Em relação ao quarto coração da história queremos saber:
PERGUNTA 01 – Como é nosso coração em relação aos perdidos?
PERGUNTA 02 – Qual semelhança você acha que existe entre o seu
coração e o coração do filho mais velho?
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PERGUNTA 03 – O filho mais velho só se via como empregado e
cumprindo regras. Como é seu relacionamento com o Pai?
PERGUNTA 04 – O pai disse: tudo que eu tenho é seu. Você sabe tudo
que é a sua herança e como fazer para desfrutá-la?
AUXÍLIO - Nosso direito: Efésios 1.3-5/Gálatas 4.6,7/Romanos 8.14-17.
Como desfrutar: pela fé, atingindo a maturidade espiritual – Gálatas 4.1
ORE COM O SEU FAPE PARA QUE POSSAMOS ALINHAR NOSSO
CORAÇÃO COM O DELE, E AMADURECERMOS PELA FÉ E PELO ESPÍRITO
PARA DESFRUTARMOS DA NOSSA HERANÇA.

avisos
▪
▪
▪

▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE JUNHO
o Uma nova turma será iniciada em 6 DE MAIO AS 9H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 06 DE MAIO AS 17H.
CCL E TREINAMENTO PARA LÍDERES DE FAPE
o 20 E 21 DE ABRIL
o PROCURE SEU DISCIPULADOR
BACHARELADO EM TEOLOGIA
o INÍCIO 07 DE MAIO
o INVESTIMENTO R$ 60,00 | MENSAIS
o INSCRIÇÕES ATÉ DIA 29|04
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

