PODER PARA SER E TESTIFICAR
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
26 de novembro de 2017

objetivos
•
•

DESTACAR QUE SOMOS VIVOS A PARTIR DA ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DE DEUS.
EVIDENCIAR QUE O PODER DE DEUS ATRAVÉS DAS NOSSAS VIDAS É VISÍVEL E AUDÍVEL A
TODOS QUE NOS CERCAM.

textos base: ATOS 2.1-4

desenvolvimento
A descrição da descida do Espírito Santo sobre a Igreja é simplesmente
extraordinária. Visível, audível e sensível para todos que estavam em Jerusalém.
A partir deste grande dia a Igreja estabelece-se como proclamadora do
reino de Deus e testemunha viva da obra de Cristo Jesus. Através de homens
comuns a história extraordinária começa a ser escrita e chega até nós. Sim! Você
e eu somos os proclamadores do Evangelho de Cristo pelo poder do Espírito
Santo de Deus.
O derramamento do Espírito foi um fenômeno celestial. Soberano, pois
ninguém pôde produzi-lo. Incontestável, pois ninguém pôde desfazê-lo. O
Espírito desceu para ocupar o Seu lugar na Igreja!
Este grande evento foi precedido por um fator determinante, a saber, o
arrependimento. De fato o arrependimento é determinante para a vida cristã e
o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade, visto que não há como
relacionar-se com Deus sem que nos arrependamos de nossos males e pecados.
Quando isso acontece, somos regenerados por seu amor e em sua presença
vivemos para sua glória e seu louvor!
Aprendemos que o arrependimento não é um espetáculo público, mas sim,
um ato de total intimidade e profunda sinceridade!
Uma vez arrependidos, Deus nos reestabelecerá tudo quanto o pecado nos
roubou e fará descer sobre nós o seu Santo Espírito para que então sejamos
testemunhos reais do poder de Deus!
PERGUNTA 01 – Como você se sente ao saber que o lugar ocupado por
homens como Pedro e Paulo hoje é ocupado por você?
PERGUNTA 02 – O Espírito foi derramado sobre a Igreja para que esta
fosse vivificada e se tornar a proclamadora do Reino de Deus. Você tem
desempenhado este papel? Conte-nos como tem sido.
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PERGUNTA 03 – O arrependimento é necessário e vital para todo cristão.
Se for sincero resulta em grandes feitos da parte de Deus. Você já viveu alguma
experiência de real arrependimento que possa ser compartilhada neste
momento?
AUXÍLIO – Amado líder cuide para que não haja exposição demasiada e
desnecessária. Por se tratar de algo bastante íntimo, sugerimos que você inicie
este período dando um exemplo pessoal, se possível.
PERGUNTA 04 – Uma vida real é uma vida cheia do Espírito, pois onde
não há o Espírito, não há nada! A partir desta verdade o que você tem a dizer
sobre sua própria vida? Você está vivo? Está cheio do Espírito?
Perceba que O que nos faz viver não é o ambiente em que estamos, mas
sim o Espírito que nos faz viver!
A obra só é completa quando há vida!
Na cruz do calvário Cristo declarou: está consumado!
Cristo morreu para que tivéssemos vida!
O avivamento prometido por Deus é uma realidade para a vida da Igreja.
Não é uma fábula. Não é um conto. Não é um mito. É vida! É fogo! É santidade!

avisos
▪
▪

BATISMO REGIONAL
o 10|12 às 18h - sede
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

