QUEM ESTÁ NO COMANDO?
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
2 de setembro de 2018

objetivos
•
•

MOSTRAR COMO A CENTRALIDAE DE JESUS EM NOSSAS VIDAS TRAZ SENTIDO E PROPÓSITO
EVIDENCIAR QUE FORA DELE TUDO É CONFUSÃO E FRUSTRAÇÃO

textos base: JOÃO 12.32-33

desenvolvimento
Não há dois tipos de governo sobre o Reino de Deus. A Palavra fala que o
Senhor nos tirou do reino das trevas para a Sua Maravilhosa Luz, ou para o
Reino do Seu Filho Amado. Saímos de uma posição para outra, de um reino para
o outro. Saímos de debaixo de um governo para nos submetermos a outro.
Quando estávamos desligados de Deus por causa do pecado, vivíamos
como escravos do pecado, fazendo a vontade da carne, buscando preencher o
vazio existencial dentro de nós com tudo o que tínhamos em mãos, sem, no
entanto, conseguir nenhum sucesso.
Quando aceitamos a Cristo, damos o governo de nossas vidas a Ele. Jesus
não é somente nosso Salvador, mas também nosso Senhor. No entanto mesmo
tendo recebido a Cristo, na caminhada cristã, se intencionalmente deixarmos de
nos submeter à vontade de Deus, o nosso ego voltará a governar e toda a
confusão e frustração existentes anteriormente, voltarão a existir, por conta da
nossa decisão de retomar o governo.
PERGUNTA 01 – Quando você aceitou a Cristo, tinha a exata noção, que
além de Salvador, Ele seria também o seu Senhor, o dono de tudo a partir de
então
PERGUNTA 02 – Você tem clareza sobre sua identidade como filho e o
que isso significa, ou ainda acha que quando peca deixa de ser filho?
PERGUNTA 03 – Em Romanos 12.2 a Bíblia fala de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que uma parte dos
filhos de Deus não vivem essa realidade?
PERGUNTA 04 – Qual a sua realidade em relação a isso?
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avisos
▪

INSTANTE
o Adquira seu livro: Posso crer na Bíblia?
o A partir do próximo domingo teremos devocionais semanais em nosso canal!
Inscreva-se! Compartilhe!

▪

CONFERÊNCIA DA MENIBRAC ESTADUAL
o Faça sua inscrição

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

