TODA AUTORIDADE
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
10 de dezembro de 2017

objetivos
•
•

DESTACAR QUE O CRISTO POSSUI TODA A AUTORIDADE SOBRE TODAS AS COISAS.
EVIDENCIAR QUE A IGREJA DE CRISTO RECEBEU AUTORIDADE VINDA DO PRÓPRIO DEUS.

textos base: MATEUS 28.18-20

desenvolvimento
Em inúmeras oportunidades a Bíblia descreve a Jesus como o portador de
toda autoridade. Sobre tudo e sobre todos, Cristo é declarado rei e senhor. Desde
os profetas até os apóstolos, há pleno reconhecimento sobre a natureza do
grande rei que viria para estabelecer seu reino eterno.
O domínio sobre a criação, sobre a vida e também a morte, sobre
principados e potestades, está nas mãos do único que poderia reger com glória
e esplendor o universo a partir do poder de sua Palavra.
Algo que nos chama a atenção é que esta autoridade está depositada sobre
a vida da Igreja de Cristo. Sim! Nós somos embaixadores do Reino dos céus e
tudo quanto fazemos é originado no próprio Deus! Que maravilhoso saber que
o Deus criador de tudo o que há habita em nós e através de nós manifesta sua
graça, seu poder e seu amor!
Neste último encontro oficial de nosso FAPE queremos testificar que Deus
permanece sendo o único Senhor de nossa igreja e da visão que nos deu. Não
haveria melhor forma de nos despedirmos de 2017 do que relembrando uma
verdade tão doce, a saber, Deus permanece conosco! Cabe-nos tão somente
lembrar que tudo quanto fazemos, fazemos por Ele e para Ele.
PERGUNTA 01 – O texto bíblico que lemos afirma que temos um chamado
e uma missão, a saber, fazer discípulos de Jesus! Como é para você receber
tamanha responsabilidade?
AUXÍLIO – Amado líder, enfatize que a autoridade para tal repousa sobre
Cristo que prometeu permanecer conosco para sempre!
PERGUNTA 02 – Como é que você se sente ao saber que se relaciona com
um Deus que detém em suas mãos toda a autoridade?
PERGUNTA 03 – A autoridade que vem de Deus é para que cumpramos
os seus propósitos! Você tem cumprido os propósitos de Deus para sua vida?
PERGUNTA 04 – Se a resposta for negativa: O que te impede? Qual a sua
maior dificuldade?

A PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA
30 de abril de 2017

PERGUNTA 05 – Você precisa de ajuda?
AUXÍLIO – Amado líder, procure escutar atentamente ao que for dito,
uma vez que a partir deste ponto se poderá conduzir pessoas ao discipulado
individual, para que juntos possamos desfrutar da liberdade que há em Deus!

OREM JUNTOS E ABENÇOEM UNS AOS OUTROS!!!

avisos
▪
▪

NOS DIAS 24 E 31 TEREMOS REUNIÕES DE CELERAÇÃO
APENAS PELA MANHÃ!
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

