SINAIS E MARAVILHAS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
25 de junho de 2017

objetivos
•
•
•

PROMOVER REFLEXÃO ABUNDANTE ACERCA DAS COISAS QUE DEUS TEM FEITO EM NÓS E
ATRAVÉS DE NÓS.
DESTACAR O GRANDE PODER DE DEUS EM FAVOR DE NOSSA HISTÓRIA.
DISCUTIR ACERCA DE NOSSA RESPONSABILIDADE ENQUANTO AGENTES DA GRAÇA ETERNA
EM FAVOR DO OPRIMIDO.

textos base: SALMOS 126.1-6

desenvolvimento
Por vezes nos colocamos a pensar nas histórias bíblicas como contos
distantes de nosso dia-a-dia. Histórias de muito tempo atrás que não se
repetirão mais. De fato, não há pensamento mais equivocado do que este, uma
vez que o mesmo Deus vivo que operou grandes coisas a muito tempo atrás,
permanece vivo atuando em nós e também, através de nós!
Um paralelo bastante assertivo pode ser traçado entre o texto do salmista
e os muitos testemunhos que ouvimos de nossos irmãos de Uganda. Diante de
uma trágica realidade o poder de Deus se mostra perfeito ao restaurar os sonhos
e reescrever histórias e por isso estamos maravilhados e alegres!
Somos, portanto, o resultado do poder de Deus em plena atuação! Somos
uma prova contínua do grande amor do Pai e como cantaram as crianças: Somos
sinais e maravilhas!
Esta condição nos afere grande responsabilidade, uma vez que temos a
condição de proclamar ao mundo o que Deus fez por nós e faz em nós!
Que sejamos um sinal constante das grandes maravilhas que o Senhor faz
em nossas vidas!
PERGUNTA 01 – O que mais te impactou durante este final de semana?
AUXÍLIO – Amado líder, ressalte o grande testemunho dado por crianças
abandonadas por seus cuidadores e acolhidas pelo amor de Cristo. Ressalte que
ante as necessidades latentes eles afirmam ter tudo o que precisam!
PERGUNTA 02 – A afirmação inicial da apresentação diz que se alguém
está em Cristo, é uma nova criação (citando II Coríntios 5.17). Como você se
sente ante esta afirmação? Como fica o seu passado?

SINAIS E MARAVILHAS
25 de junho de 2017

AUXÍLIO – Uma verdade que de fato nos impactou é que o passado não
determina quem somos, mas a palavra de Deus realmente diz a verdade a nosso
respeito.
PERGUNTA 03 – O salmista relembra um tempo de escravidão e canta a
sua liberdade em Deus. Assim como as crianças da Watoto, fomos escravizados
por temores e sentimentos de culpa que nos destruíam continuamente. Ante o
poder libertador de nosso Deus, como você vê o seu futuro?
PERGUNTA 04 – Liberto e restaurado por Deus, você tem tudo o que
precisa para ser um agente de libertação para o mundo perdido. O que te
impede?
AUXÍLIO – Muito mais do que fazer coisas, precisamos ser! Viver um
evangelho genuíno é produzir frutos que permaneçam!
Resta-nos agradecer ao Eterno Deus que tudo fez e faz por nós! Oremos
juntos, intercedendo uns pelos outros, a fim de que todos sejamos alcançados
pelas bênçãos do Senhor!

avisos
▪

CONFERÊNCIA DIPE |
o A CONFERÊNCIA AGENDADA PARA O DIA 8 DE JULHO FOI CANCELADA

▪

SANTA CEIA REGIONAL | CONSAGRAÇÃO DE DIÁCONOS
o DIA 30 DE JULHO

▪

NOSSAS MENSAGENS E CULTOS ESTÃO EM NOSSO CANAL
DO YOUTUBE TBC TV. INSCREVA-SE! COMPARTILHE!
#VCFAZPARTETBC

