Totalmente submersos
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
Esboço da mensagem ministrada dia 26 de fevereiro de 2017

OBJETIVOS
Mostrar que Deus quer de nos dar uma vida abundante, profunda
n’Ele, porém isso depende de um compromisso e uma atitude de nos
aprofundarmos .

TEXTOS BASE:

Ezequiel 47.1 - 12

DESENVOLVIMENTO DO COMPARTILHAMENTO
Fomos ministrados a respeito de uma vida mais profunda em Deus. O que ouvimos foi
que a cada nova caminhada de mil côvados ou quinhentos metros, o profeta era desafiado a
ir mais fundo, ter novas experiências com o Senhor.
Vimos também que as águas nos tornozelos, podem ser comparadas com uma vida
rasa, sem muito comprometimento. As águas nos joelhos, comparadas a uma vida de mais
oração e humilhação diante do Senhor, indicando mais intimidade e profundidade. A partir
daí, quando chega no lugar profundo, onde só se pode ir nadando, indica uma entrega total,
sem condições de ir só, dependência total.
O preletor também falou sobre as águas de Deus dar vida por onde elas passam,
fazendo mudanças profundas, gerando vida onde havia morte, indicando a salvação de
pessoas.
Todas essas transformações foram geradas pelas águas que vinham do santuário de
Deus, transformações essas na vida do profeta e onde que as águas passassem.

Pergunta 01- Se você esteve no Submersos, compartilhe alguma experiência que marcou sua vida
nesses dias.
Pergunta 02- Vimos nessa mensagem que o desejo de Deus é que vivamos submersos. O que você
acha que falta em seu dia a dia pra que viva dessa forma?
Pergunta 03- O que tem feito realmente para viver essa profundidade proposta por Deus.
Pergunta – 04 – Se já tomou a atitude de se aprofundar, o quem tem visto ou sentido de mudanças
no seu dia a dia?
Pergunta – 05 – O texto pregado fala que onde as águas passavam, davam vida a tudo que estava
morto. Como você entende que isso acontece hoje?
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AUXÍLIO – 05 – Isso acontece por meio da igreja, que onde vai, leva dentro de si o Espírito Santo e
o Reino de Deus. ( João 7.38)
Encerre orando, para que todos tomem a atitude de se aprofundar em Deus e
assim, levar a vida d’Ele por onde for.

AVISOS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•

LEC – Sábado às 19:00
Domingo- última aula do curso conheça o TBC – 16:00
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.
ENTREGUE OS SEUS RELATÓRIOS EM DIA!
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