TEMOS UM PAI
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
5 de dezembro de 2016

objetivos
DESTACAR QUE MESMO DIANTE DE ESCOLHAS ERRADAS NOSSA IDENTIDADE ESTÁ
GUARDADO EM DEUS.

textos base: LUCAS 15.11-31
desenvolvimento
Talvez seja esta a parábola mais conhecida dentre tantas outras contadas por
Jesus. Sua profundidade e densidade nos conduzem a uma profunda reflexão, a saber,
quem somos e o que fazemos com aquilo que Deus nos concede.
Quanto a quem somos, quanto a nossa identidade, sabemos que somos a imagem e
semelhança de Deus, dotados de autoridade e beleza por um Criador que age a partir
do Seu amor. Infelizmente o pecado que invadiu nossa história distorce esta identidade
e nos molda de maneira informe roubando-nos a dignidade e inteireza.
Assim, facilmente transformamos as dádivas de Deus em escolhas tristes e vivemos as
consequências destas péssimas decisões!
É justamente isto que ocorre com o filho pródigo e aconteceu em nossa própria história,
mas graças a Graça fomos alcançados pelo Pai que insistiu em nos fazer retornar a Ele
para receber-nos com um abraço acolhedor e uma nova vida!
Pergunta 01 - Você consegue se identificar com algum ponto da parábola citada? Por
favor, conte-nos a respeito.
Pergunta 02 - Quem tem fome e não tem Deus, aceita se alimentar do que os porcos
comem. Em algum momento de sua vida, você já se viu nesta situação?
Pergunta 03 – ASendo o filho alguém cercado de favores e sustento, o que explica a sua
intenção em ir para longe do Pai?
Pergunta 04 – Ao pensar na atitude do Pai, correr em direção ao filho e beija-lo, como
você vê a sua própria história?
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avisos
•
•
•
•

Último focal no dia 13/12 às 20:00
Recesso se inicia no dia 17/12
Retorno dos FAPEs em fevereiro de 2017
Batismo: Candidatos preparados através do discipulado inicial devem comparecer
na próxima sexta-feira as 19:00, no piso térreo, para preencher o cadastro e concluir o processo de preparação para o batismo.

2

