Sem nada e com tudo!!!
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
23 de outubro de 2016

OBJETIVOS
Mostrar que Deus é tudo na nossa vida.
Mostrar que mesmo que a nossa fé não faça sentido para outros,
devemos continuar firme no propósito de conhecer a Deus.
TEXTOS BASE: Jó 1. 1-12

DESENVOLVIMENTO DO COMPARTILHAMENTO
Jó era reconhecido como o homem mais rico do Oriente, talvez um sultão, um homem
milionário, porém para Deus ele era muito mais que isso, ele era reconhecido no céu como único
e exclusivo. No capítulo 1.8 e 2.3 Deus dá esse testemunho a respeito de Jó: “...não há ninguém

na terra como ele, irrepreensível, integro, homem que teme a Deus e evita o mal”. Após esse
testemunho o diabo instiga Deus contra Jó para arruiná-lo sem motivo (Jó 2.3), alegando que
daria razões suficientes para que Jó amaldiçoasse a Deus tão rápido quanto o servia.
O que vemos é que Jó perdeu tudo, tudo mesmo e continuou adorando, depois foi
tocado em sua saúde e não amaldiçoou a Deus, mas manteve-se fiel. Quando a previsão do
inferno era murmuração, ele reconheceu o senhorio de Deus.
Jó perdeu tudo, mas manteve a fé em Deus, portanto estava sem nada e com tudo, pois
tinha o Senhor ao seu lado, ele recebeu esse testemunho de Deus não foi por acaso, ele
realmente sabia o que era importante, essencial, vital: o próprio Deus. E isso o manteve firme
até que a provação passasse, ou mesmo que ela não passasse. Ouvimos pela pregadora, que
existem crentes com prazo de validade, totalmente previsível pelo inferno, ou seja o diabo sabe
como ele vai agir diante das tentações e dificuldades. Jó quebrou todas as previsões a seu
respeito e passou por essa tremenda provação fiel ao Senhor.
Jó continuou firme em sua fé, mesmo não fazendo o menor sentido para os outros, ele
sabia que o Seu Redentor estava vivo. Entendeu que Deus é o nosso tudo.
Pergunta 01- O que mais te chamou a atenção nessa ministração?
Pergunta 02- Analisando sua própria vida, você acha que alguma área está com prazo de validade, ou seja, já é
previsível quando vai errar ou falhar?
Pergunta 03- O que você acha que fazia de Jó um homem diferenciado?
Pergunta – 04 – Você tem buscado desenvolver esse ponto em sua vida com Deus?
Pergunta – 05 – o que você acha que falta em você para que se torne imprevisível para o inferno?

AVISOS IMPORTANTES


ENTREGUE OS SEUS RELATÓRIOS EM DIA!

