SÓ HÁ RAZÃO EM VIVER SE A DEUS GLÓRIA RENDER
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
20 de Fevereiro de 2017

objetivos
DESTACAR O PRINCÍPIO DE VIDA CRISTÃ, A SABER, RENDER GLÓRIAS A DEUS EM TODO
O TEMPO. ELUCIDAR QUE MESMO EM MEIO A ADVERSIDADES NOSSA TESTEMUNHO DEVE
GLORIFICAR AO SENHOR.

textos base: I PEDRO 2.1-12
desenvolvimento
Buscamos constantemente uma razão pela qual vivermos. Expressamos este
anseio através das metas traçadas e alvos a serem alcançados.
É bem provável que você já tenha iniciado um novo ano destacando tudo quanto você
gostaria de ter e ser ao final deste novo ciclo.
É bem provável também que nestes planos e nestas metas tenha faltado algo essencial,
a saber, ser um meio de adoração a Deus.
Tristemente esta é a condição da maioria de nós, já que decidimos viver o evangelho
de forma fria e distante.
No entanto, o chamado de Deus para nós é muito mais impactante. A santa convocação
do Senhor é para que sejamos, a todo tempo, programadores do Evangelho de Cristo e
arautos da bondade do Senhor.
Foi assim com nossos irmãos no início da fé cristã, que perseguidos pelo império se
negavam a virar as costas para Deus e glorificavam ao Senhor mesmo em meio ao
duro e perpétuo sofrimento.
Aprendemos que Deus não se agrada no sofrimento humano, tão pouco se satisfaz
em fazer todas as vontades da humanidade, antes, Deus encontra prazer ao ver na
ser criado a sua imagem e semelhança um coração inclinado a obedecer e amar a Ele
acima de todas as circunstâncias.
Pergunta 01 - A carta escrita por Pedro encontra corações cheios de fé em meio a um
mundo cheio de ódio, e em nosso caso, ocorre algo bem parecido. Ante a esta similaridade
responda: existe alguma circunstância que inviabilize a adoração a Deus?
Auxílio - Absolutamente não há nenhuma circunstância que torne inviável a adoração a
Deus. Até mesmo o risco de morte, é para nós, um momento propício para render louvor e
adoração a Deus.
Pergunta 02 - Como você pode adorar a Deus em sua empresa? Conte-nos como isso tem
ocorrido em sua vida.
Auxílio – Leitura: I Coríntios 15.12-22
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Pergunta 03 – O sacerdócio real que somos pela Graça de Deus é conhecido por conduzir
as pessoas até Cristo Jesus. Você tem sido um verdadeiro sacerdote?
Pergunta 04 – E em sua casa?
Pergunta 05 – Muito embora Deus se aborreça com nossos pecados, há em nós a absoluta
certeza de que somos alvos da infinita misericórdia quando nos arrependemos. Se você não
tem experimentado uma vida de real sacerdócio, desejaria agora mudar o modo de viver?
Auxílio - Permita que as pessoas expressem o desejo voluntariamente. Não obrigue
ninguém a tomar esta decisão. Se acaso ninguém se manifestar ore juntamente com o
grupo e agradeça pela oportunidade dada por Deus para o arrependimento.

avisos
•
•
•
•
•

Aniversário do campo: 01 de Abril às 19H.
Cursos: CCL I, II, III e Curso para líderes e supervisores: Início dia 05 de Março às
9H - procure seu pastor de rede e faça a sua inscrição.
Curso de Evangelismo: início dia 06 de Março às 20H.
Estudo sobre o evangelho de João - início 08 de Março às 20H • Segunda turma: 12
de Março às 09H.
SUBMERSOS - De 24 ao dia 28 de Fevereiro • Programação detalhada no site do
evento: www.conferenciasubmersos.com.br
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