PARA A GLÓRIA DE DEUS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
20 de agosto de 2017

objetivos
•
•
•

RECONHECER O PLANO DE DEUS EM NÓS E ATRAVÉS DE NÓS.
DESTACAR QUE O PLANO DE DEUS SERÁ REALIZADO.
CORRELACIONAR NOSSA VIDA EM COMUNHÃO COM O MISTÉRIO DE DEUS QUE NOS FOI
REVELADO.

textos base: EFÉSIOS 3.1-13

desenvolvimento
É natural que o ser humano tenha sonhos e faça planos, bem como é
natural que algumas dificuldades se coloquem diante de nós e façam com tais
sonhos se distanciem. Estas limitações nos sobrevêm justamente por causa de
nossas fragilidades conduzindo-nos a relações interpessoais, ou seja, enquanto
seres humanos, precisamos de outros seres humanos para nos desenvolvermos
e desenvolvermos nossos sonhos, planos e projetos. Ao passo que essa carência
essencial nos leva a inevitáveis desilusões e frustrações, visto que, assim como
nós, as pessoas com quem nos relacionamos são frágeis e limitadas. Somos
falhos, todos nós. Mesmo sendo partes do Corpo de Cristo manifestamos
diariamente nossa realidade.
Esta condição faz com que cogitemos uma vida de distanciamento
progressivo e consequencial isolamento a fim de que nos poupemos de toda e
qualquer dor que possamos sentir. No entanto, o isolamento não é a resposta,
não é a saída, antes é o princípio de uma jornada ainda mais problemática.
Perceba que diante deste paradoxo somos ensinados por Deus que a Sua
Igreja é o melhor lugar para se estar. Visto que Ele, o único que é perfeito, revela
de maneira gloriosa a sua graça multiforme. Diferentemente de nós, o Senhor
não encontra limitações e portanto, Seus planos serão concluídos e Seu
propósito se fará conhecido por todos através de nós, a Sua Igreja!

PERGUNTA 01 – Você já desejou abrir mão da vida em comunhão com a
Igreja? Por qual razão?
PERGUNTA 02 – Se todas as pessoas resolvessem os conflitos como você
faz, a igreja seria um lugar melhor?
PERGUNTA 03 – A comunhão entre pessoas completamente diferentes é
uma evidência inquestionável da obra de Deus. Sendo assim, qual a procedência
das ideias que sugerem que deixemos a vida de comunhão com a Igreja?
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PERGUNTA 04 – Fomos ensinados que a Igreja é a “medalha” de Cristo,
o seja, a expressão do poder de Deus. Para você o que significa ser a Igreja do
Senhor?
PERGUNTA 05 – Assim como toda a criação, fomos feitos para o louvor
da glória de Deus. Sua vida glorifica a Deus?
Viver para a glória de Deus é muito mais do que fazer coisas grandes, antes
é viver conforme a vontade do grande Rei.

avisos
▪
▪
▪

EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
o 26 DE AGOSTO A PARTIR DAS 10H
BATIMOS REGIONAL | 9 DE SETEMBRO AS 19H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

