RESTAURAÇÃO: A HISTÓRIA DE NOSSAS HISTÓRIAS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
4 de junho de 2017

objetivos
•
•

DEMONSTRAR QUE O INFALÍVEL PLANO DE DEUS VISA NOS RESTAURAR
DESTACAR QUE A RESTAURAÇÃO NOS CONDUZ A UMA VIDA CENTRADA EM CRISTO JESUS E
EM SUA CRUZ

textos base: GÊNESIS 6.5-6 | ROMANOS 1.28-32 | JOÃO 1.42 | LUCAS 5.5 | JOÃO 13.38
| LUCAS 22.60-62 | JOÃO 21.15-17

desenvolvimento
Escolhas ou oportunidades, o que de fato é decisivo para o sucesso ou o
fracasso? Uma oportunidade é vital ao passo que uma escolha decisiva é
essencial, afinal, do que adianta uma infinidade de chances para alguém
inclinado a escolher de forma equivocada? Nossa capacidade de escolher foi
manchada pelo pecado e desde então nos acomodamos, inertes, sepultados em
nossos pecados, e assim, nos afastamos cada dia mais de Deus. O Senhor quer
nos restaurar por completo a fim de que vivamos, uma vez mais, para a sua glória
e louvor.
Os evangelhos nos informam sobre a vida de um homem chamado Pedro.
Um grande líder repleto de incertezas e temores, oscilava feito uma gangorra
desde os picos mais altos da coragem até as profundezas da covardia mais vil.
Pedro é muito mais do que um homem paradoxal; é um emblema. Pedro é nosso
retrato! Assim como Pedro, revelamos uma fé robusta num momento e em
seguida naufragamos nas águas revoltas da incredulidade!
O inicio promissor de Pedro se mostra de maneira inquestionável, desde o
princípio ele foi o grande líder entre os que seguiam a Jesus. No entanto, é
necessário que se diga que em momento algum a escolha de Cristo se baseia na
capacidade humana, isto não ocorre no caso de Pedro, dos apóstolos, tão pouco
ocorre conosco! Deus nos escolheu por causa do seu imenso amor!
Pedro torna-se um obediente seguidor e nos ensina a viver de uma forma
sem igual. Distante dos interesses pessoais, Pedro aprende que a obediência nos
conduz a uma vida de relacionamento profundo com Deus e isso é mais do que
poderíamos imaginar!
No entanto, assim como nós, quando Pedro é confrontado diretamente sua
postura é frágil e a sua decisão é de negar a Cristo! Negou, pois estava distante e
com medo.
Ante tal posicionamento, Cristo o observa com um olhar repleto de ternura
e perdão. O olhar de Cristo o convidava ao arrependimento, ao quebrantamento,
por fim, à restauração!
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PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção nesta ministração?
PERGUNTA 02 – Você concorda que o ser humano perdeu a condição de
fazer boas escolhas? Como você compreende as suas próprias escolhas diante
desta realidade?
PERGUNTA 03 – Com relação a nossa identificação com Pedro, em sua
opinião, qual é a razão de vivermos de maneira tão instável como uma gangorra?
PERGUNTA 04 – Pedro nos ensina a viver em obediência a Deus e assim
desfrutar de plena intimidade, você já viveu uma experiência como esta? Contenos brevemente como foi.
PERGUNTA 05 – Depois de prometer morrer por Cristo, Pedro o nega.
Observando sua própria vida, como você enxerga os momentos em que se viu
prometendo coisas para Deus e depois o negando?
PERGUNTA 06 – A restauração de Pedro nos ensina que Cristo nos ama
incondicionalmente. Como você sente sabendo que é alvo de um amor como
este?
PERGUNTA 07 – Um amor tão grande deve gerar mudanças radicais em
nossas vidas. O que mudará em seu dia-a-dia a ciência de que Cristo te ama, e
por isso te restaurou?
DEFINITIVAMENTE, NENHUMA AÇÃO DE CRISTO É INFRUTÍFERA,
ANTES, TUDO QUANTO DE FATO PERTENCE A DEUS DÁ FRUTOS
PERMANENTES! QUE NOSSAS VIDAS POSSAM REFLETIR QUEM DEUS É!

avisos
▪
▪

▪

SEGUNDO BATISMO REGIONAL – DIA 10|06 ÀS 19H
CONECTADOS REGIONAL – encontro de casais
o 17|06 às 19H
o entrada franca
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

