QUATRO NÍVEIS DE PROFUNDIDADE

Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
05 de agosto de 2018

objetivos
•

EVIDENCIAR A IMPORTÂNCIA DE NOS APROFUNDARMOS NO ESPÍRITO
SANTO;

•

DESTACAR QUE DEUS TEM COISAS PRECIOSAS PARA AQUELES QUE SE
APROFUNDAM E ALCANÇAM O NÍVEL DE TOTAL DEPENDÊNCIA DE DEUS.

textos base: EZEQUIEL 47.1 – 7

desenvolvimento
No texto abordado, o profeta é conduzido por meio de uma visão, a uma
reflexão sobre quatro níveis de profundidade que a vida cristã pode ser vivida.
A vida cristã nessa reflexão, se desenvolve ao ponto que é submergida ao
rio do Espírito Santo.
Quanto mais nos aprofundamos nas águas, mais elevamos nosso grau de
profundidade no Espírito de Deus.
No primeiro nível, as águas estão no tornozelo. É como aquele adulto que
entra numa piscina infantil, apenas para se refrescar. Nesse nível, o cristão vive
de maneira superficial pois recebeu a Cristo como salvador e agora continua
recebendo apenas o frescor dessa água.
No segundo nível, as águas estão nos joelhos. É uma nova dimensão,
porém o conhecimento desse cristão ainda está no nível da salvação, comparado
ao cristão que vive religiosamente semanalmente ouvindo a palavra de Deus,
mas em seguida a esquece, pois não está disposto a ir mais profundo.
No terceiro nível, a água está acima da cintura. Nesse nível, nota-se
determinado esforço em sair dos níveis mais rasos, porém, o medo e a
insegurança de se aprofundar são empecilhos. Como aquele cristão que conhece
a Deus, já tem suas experiências com Deus, mas continua com medo de
manifestações demoníacas ou algo do tipo.
No quarto nível você estará completamente submerso. Nesse nível, não
haverá mais contato com nada que anteriormente representava conforto e
segurança. O cristão passa a viver dependendo apenas do Senhor, gerando um
profundo crescimento no conhecimento e na comunhão com Deus.
A reflexão faz menção também de chegar a outra margem, e vislumbrar as
maravilhas do Senhor, tendo novas experiências e prosseguindo para o alvo.
O conselho para o coração da igreja, nos convida a se aprofundar no rio do
Espírito, buscando cada vez mais intimidade e comunhão, a ponto de chegarmos
á outra margem, para vislumbramos as maravilhas do nosso Senhor!
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PERGUNTA 01 – Para você, qual níveo de profundidade seu
relacionamento com Deus se encontra?
PERGUNTA 02 – Quais critérios você utilizou ou pode utilizar para medir
seu níveo de profundidade?
PERGUNTA 03 – Você compreende a importância de se aprofundar em
Deus?
PERGUNTA 04 – Você tem algum medo ou algo que te impede de se
aprofundar em Deus?
PERGUNTA 05 – Para você, o que é estar totalmente submerso?
PERGUNTA 06 – Fale sobre as maneiras práticas que podem te levar a um
aprofundamento no Espírito, e comente alguma experiência pessoal a respeito
do que você relatar?

CONCLUSÃO:
Tenha um tempo de oração uns pelos outros, buscando fortalecer aqueles
que estão desanimados e em níveis mais rasos.

avisos
§

AÇÃO SOCIAL – DESCOMPLICA
o 11/08/18 – Das 9h até as 16h, aberto para toda comunidade.

§

INSTANTE
o Adquira seu livro: A oração muda as coisas?
o 18/08/18 – Café e bate papo com leitores. Compareça!

§

HOMENS QUE ORAM
o 24 a 26 de agosto – Faça sua inscrição.

§

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

