PASSE PARA O OUTRO LADO
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
27 de novembro de 2016

objetivos
DESTACAR A GRANDEZA DO PODER DE DEUS DIANTE DOS NOSSOS PROBLEMAS.
REAFIRMAR NOSSA FÉ EM CRISTO JESUS INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

textos base: MARCOS 4.35
desenvolvimento
No findar de um longo dia, no momento mais incerto, quando a noite dá sinais de
sua presença, Jesus se aproxima de seus discípulos e propõe uma jornada, convidandoos para atravessar o lago que de tão grande era chamado de mar.
Sem saber o que estava por vir os discípulos apoiam-se naquilo que todos nós nos
apoiamos, a saber, no que os olhos podem ver.
E é justamente sobre isso que a Palavra de Deus falou ao nosso coração. Quando os
momentos incertos chegarem, e eles chegarão, não procure refúgio no chão sob seus
pés, tão pouco se console no que seus olhos podem ver, pois tudo isso é enganoso
e frágil, portanto não podem suportar o peso de nossas expectativas e de nossas
necessidades!
Diante de nossos temores, Deus nos convida a uma vida de relacionamento com Ele
para que tenhamos coragem e disposição em tomarmos nosso lugar no barco em que
Cristo está, independentemente das circunstâncias que nos amedrontam nos roubam
a esperança.
Perceba que no chamado de Cristo temos a Sua palavra e autoridade, logo, quando
nos chama, Jesus se responsabiliza pela chegada segura!
Entenda isso, quem te chamou foi o próprio Deus e portanto, Ele mesmo se
responsabilizará por suas necessidades e cuidará de ti em todos os momentos.
Pergunta 01 - Para os discípulos a distância, a oscilação das águas e o clima desfavorável
se somavam a profundidade das águas e os faziam duvidar. Para você, o que tem lhe
causado temor?
Pergunta 02 - Geralmente duvidamos daquilo ou de quem não conhecemos. Se esta
informação for verdadeira para você responda: Qual o motivo de você recuar diante de
uma orientação dada por Deus?
Auxilio - Se necessário for, explique que conhecer é muito mais do que saber sobre algo, é
experimentar plenamente. Para conhecermos a Deus é necessário viver junto a Ele, tome
por exemplo a vida de Jó 42.1-6
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Pergunta 03 – Por pior que seja o chão em que estamos, ainda é algo sólido com que
podemos contar. Da mesma forma, os discípulos naturalmente escolheriam permanecer
na praia do que entrar nas águas. Para você, como é abrir mão da segurança e sair da
zona de conforto?
Pergunta 04 – Você está disposto a sair da zona de conforto em que se colocou? O que
pretende fazer para que isso de fato aconteça?
Pergunta 05 – As águas passavam por sobre a embarcação e isto aterrorizava ainda
mais os experientes pescadores. Aprendemos que quando isso acontece é Deus nos dando
um lembrete de que devemos nos humilhar e compreender que nossas capacidades e
habilidades não fazem muito por nós em momentos decisivos. Como é para você ter que
reconhecer que depende de Deus?
Pergunta 06 – A tempestade e os gritos não acordaram a Jesus, somente uma voz que
clamava e pedia-lhe ajuda pôde desperta-Lo. Você tem falado com Deus ou tem colocado
a responsabilidade de buscar a intimidade com Deus sobre os ombros de outros?
Orem uns pelos outros clamando a Deus pela paz que excede a todo o entendimento.

avisos
•

•
•
•
•
•

BATISMO • DIA 11/12 AS 18:00 • Se houver algum discípulo que foi preparado para
o batismo em seu FAPE, procure a SIBRAC para inscrevê-lo devidamente para a
cerimônia. Os candidatos devem chegar às 16:30 no dia 11.
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
SINGLES CHURRAS • Jovens solteiros acima de 35 anos estão convidados para um
dia de bastante comunhão na cidade de Guararema
PLAY COM LAURA SOGUELLIS E NETTO • Dia 10/12 às 20:00 • Para Inscrições e
informações, clique aqui.
LEC REGIONAL • Dia 03/12 a partir das 19:00
FOCAL ESPECIAL • Dia 13/12 as 20:00 • Será nossa última reunião de FOCAL do
ano de 2016.
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