QUEM É ESTE?
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
19 de agosto de 2018

objetivos
•

EXALTAR A JESUS COMO O CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS, DENTRO E FORA DO TEMPLO

textos base: LUCAS 8.22-25 | LUCAS 9.18-21

desenvolvimento
Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Esta foi a pergunta que
os discípulos fizeram após Jesus acalmar a tempestade com uma ordem apenas.
A pergunta nos mostra uma admiração sobre o tipo de atuação que Jesus
acabara de ter sobre as forças da natureza. Eles já tinham visto Jesus fazer
diversos milagres, mas, interferir na natureza? Isso era demais para eles?
Em Lucas 9 o próprio Jesus faz duas perguntas para os discípulos.
Primeira, quem o povo dizia que Ele era e segunda quem os próprios discípulos
diziam que Ele era. Porque era tão importante saber quem Ele era?
Na mensagem de domingo ouvimos um pouco sobre quem é Jesus, um
pouco sobre os nomes pelos quais Ele é conhecido. Foram aproximadamente 43
nomes citados durante a mensagem, e é importante citarmos aqui, que existe
uma forte relação entre os nomes dados a Jesus e sua obra, e isso é maravilhoso
de conhecer.

PERGUNTA 01 – Você conhecia todos os nomes de Jesus citados na
mensagem?
PERGUNTA 02 – Tente, de forma coletiva, lembrar o maior número de
nomes dados a Jesus durante a mensagem.
PERGUNTA 03 – Pela admiração dos discípulos, eles ainda limitavam o
poder de Jesus, ou seja, não sabiam ou não criam que Ele podia interferir na
natureza. Você acha que o fato de ter mais experiência e revelação de Jesus vai
aumentar sua fé n’Ele?
PERGUNTA 04 – O que você acha que muda no nosso relacionamento
com Jesus quando o conhecemos mais?
AUXÍLIO – A adoração, devoção, temor, fé, se tornam mais profundos e
conscientes, porque adoramos o que conhecemos. (Ler antes de ministrar: João
4.10, 22). Nesses dois versículos Jesus fala sobre conhecimento e
relacionamento e adoração.
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PERGUNTA 05 – Você tem consciência de que precisa de mais revelação
sobre Jesus?
PERGUNTA 06 – Se sim, como tem buscado isso?
AUXÍLIO – O Espírito Santo é responsável por nos revelar Cristo – (Ler
João 16. 5-16/ Efésios 3.14-21). Por meio da iluminação das Escrituras. Então,
devemos pedir conscientemente que Ele faça isso.

avisos
▪

BATISMO REGIONAL
o Dia 2 de Setembro as 18h

▪

INSTANTE
o Adquira seu livro: Posso crer na Bíblia?
o Acompanhe nossos devocionais semanais em nosso canal! Inscreva-se!
Compartilhe!

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do Youtube TBC
TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

