RIQUEZA NA CASA E POBREZA NA ALMA
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
23 de julho de 2017

objetivos
•
•

ENFATIZAR O PODER DA PALAVRA DE DEUS PARA A NOSSA LIBERTAÇÃO
EVIDENCAIR A IMPORTÂNCIA DA OBEDIÊNCIA À PALAVRA DE DEUS

textos base: MATEUS 19.16-30

desenvolvimento
Diante do relato lido, a revelação bíblica para os nossos corações, nos
desafia a viver uma vida de obediência à palavra de Deus.
O desafio de Jesus para aquele jovem rico totalmente apegado às suas
riquezas, foi um ataque direto à cobiça que o mantinha cativo, a saber, um
coração avarento e totalmente apegado aos bens materiais.
O jovem rico colocou seu coração nas riquezas, e tornou-se escravo dos
bens que possuía. Havia muita riqueza na casa, porém, muita pobreza na sua
alma.
É isso que acontece conosco quando somos alcançados pela palavra de
Deus.

Podemos

identificar

qual

a

área

que

estamos

posicionados.

A condição humana de se libertar de algo que o aprisiona, está tão somente em
se basear na palavra de Deus.
O fracasso do jovem rico, não conseguindo livrar-se das garras da sua
cobiça, leva Jesus a pontuar a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, e
diante do questionamento dos discípulos acerca da salvação, a afirmação de
Jesus foi: aos homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível.
PERGUNTA 01 – O que você entende ser uma vida de obediência à
palavra de Deus?
PERGUNTA 02 – Para você, o que é mais importante, a riqueza (bens
materiais) ou a palavra de Deus?
AUXÍLIO – Mateus 13.22 e I Timóteo 6.9-10
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PERGUNTA 03 – Porque você acha que o jovem rico não conseguiu
obedecer a palavra de Deus?
PERGUNTA 04 – Você já teve a experiência de identificar, por meio da
palavra de Deus, alguma área da sua vida necessitada de mudança e desapego?
PERGUNTA 05 – Muitas vezes, assim como o jovem rico, colocamos
nossos corações em áreas das nossas vidas, e nos tornamos escravos destas
áreas. Como você tem agido diante do desafio da palavra de Deus para a sua
vida?

avisos
▪
▪
▪

▪

SANTA CEIA REGIONAL | DIA 30 DE JULHO AS 10H
BATISMO REGIONAL | DIA 9 DE SETEMBRO AS 19H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 20 DE AGOSTO AS 17H.
o TOTAL DE TRÊS ENCONTROS NOS SEGUINTES DIAS:
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

