POR UMA MENTE VERDADEIRAMENTE CRISTÃ

Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
30 de outubro de 2016

objetivos
DESTACAR A VONTADE DIVINA COMO REFERÊNCIA ABSOLUTA E SUFICIENTE
PARA NOSSAS VIDAS. ENFATIZAR QUE A NATUREZA HUMANA SEMPRE SE MANIFESTARÁ
EM OPOSIÇÃO A VONTADE DE DEUS.

textos base: MARCOS 8.32-38
desenvolvimento
O texto lido se inicia com uma das cenas mais inusitadas que poderíamos
imaginar, a saber, Cristo sendo exortado, instruído, aconselhado por Pedro, seu
discípulo. A cena é simplesmente risível de tão trágica, pena que é tão comum em
nosso dia-a- dia, pois assim como Pedro, em nossa relação com Deus queremos
impor a nossa vontade e nosso jeito, a nossa maneira sob nossas condições.
Enquanto Cristo explica acerca de sua obra, a saber, a redenção da criação,
Pedro permite que a natureza humana seja ouvida em seus lábios ao sugerir
uma opção contrária a direção de Deus. Isto já nos seria suficiente para que
compreendêssemos que todo e qualquer culto ao bem estar humano é demoníaco
e não deve ocupar espaço algum em nossa mente. Além disso, algo que nos
surpreende é reconhecer que o portador desta sugestão e orientação foi o mesmo
Pedro que momentos antes havia sido esclarecido acerca da natureza de Jesus
pelo próprio Espírito de Deus. Antes estas questões, precisamos compreender a
astúcia de nosso inimigo e permanecermos em constante prontidão a fim de que
não sejamos surpreendidos pela natureza humana.
PERGUNTA 01. Quais foram os pontos que mais chamaram a sua atenção?
Auxílio - Após a participação do grupo enfatize os seguintes pontos: Ninguém
está imune as tentações; O discipulado é o meio pelo qual nos livramos da velha
natureza; A tentação não é pecado.
PERGUNTA 02. Como pode alguém como Pedro, alguém que caminhou com
Cristo sugerir algo que é contrário a vontade do próprio Cristo?
PERGUNTA 03. Para você, o que seria necessário para que a natureza humana
fosse cada vez menos percebida em nós?
Auxílio – João 3.30 – o discipulado é a única forma de sermos semelhantes a
Cristo uma vez que exige não somente a renúncia do controle da própria vida,
como também exige a vida como um todo.
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PERGUNTA 04. Diante do esclarecimento bíblico, como devemos agir frente a
tentação? Como você tem agido?mais profundamente. Nos conte o que você já
viveu com Deus.

avisos
•
•
•
•

Preparatório para o batismo: início dia 6/11 as 16:30
Conheça o TBC: início dia 6/11 as 16:30
Treinamento para líderes de FAPE: domingo as 8:30 na sala de oração
LEC 5/11
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