UM PEDIDO DE FILHO PARA PAI
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
21 de maio de 2017

objetivos
•
•

REFLETIR ACERCA DA GRANDE OBRA DE DEUS E SEUS DESDOBRAMENTOS EM NOSSAS VIDAS.
DESTACAR QUE A GLÓRIA DA PRESENÇA DE DEUS EM NOSSO DIA-A-DIA É INFINITAMENTE
MENOR DO QUE TUDO O QUE NOS ESTÁ RESERVADO PARA A ETERNIDADE!

textos base: JOÃO 17.1-26

desenvolvimento
Após ensinar seus discípulos e prepara-los para viver dias futuros, Cristo
se ausenta para, sozinho, orar ao Pai.
Nesta ocasião, nosso Senhor manifesta a totalidade de seu amor e se
expressa de maneira tão sincera e sublime que nos toca de uma forma profunda
e pessoal. Cristo se mostra por completo e nos permite participar de um diálogo
entre o Pai e o Filho que trata a respeito de todas as coisas criadas, diálogo que
fala sobre mim e sobre você!
Todos quanto um dia tiveram sua liberdade roubada pelo pecado e se
tornaram escravos da morte eram alvos de Cristo e de sua clemente petição.
Pedia para que o Pai revelasse toda a Sua glória, isto é, sua misericórdia, sua
bondade e seu justo amor!
Nesta oração Cristo pede que a glória que teve antes de o mundo existir lhe
seja dada uma vez mais, pois em todo tempo em quanto aqui esteve glorificou
ao Pai em tudo quanto fez, disse e viveu.
Toda esta glória se manifestou durante um momento tão improvável, a
saber, cruz do calvário. Num lugar reservado para a vergonha, o vexame e a
morte, Cristo glorifica ao Pai e nos concede a vida eterna! O Deus justo nos amou
entregando seu santo Filho em nosso favor!
Diante de tamanha manifestação gloriosa aprendemos que o Pai manifesta
sua glória ao amar, enquanto o Filho expressa sua glória ao ressurgir dentre os
mortos e nós, a Igreja de Cristo, tomamos parte nesta gloriosa realidade ao
vivermos a intensidade da alegria da salvação, uma santa convicção que nos é
concedida pela presença sublime do Espírito Santo em nós!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
AUXÍLIO – Amado líder, observe atentamente aos objetivos de nossa
ministração e promova o entendimento acerca do que Deus fez e faz em nós.
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PERGUNTA 02 – A respeito da alegria da salvação. Fale um pouco de
como era a sua vida antes de Cristo e como é hoje vivendo junto a Deus!
AUXÍLIO – Querido líder, este é um bom momento para que você tome a
iniciativa. No entanto, seja breve e permita que o maior número de irmãos conte
a respeito da experiência pessoal.
PERGUNTA 03 – A alegria da salvação deve ser compreendida com algo
muito mais precioso do que todas as coisas que conhecemos. Para você, o que
significa saber que é alguém salvo por Cristo?
PERGUNTA 04 – Esta salvação nos insere no Corpo de Cristo, e este é
reconhecido pela Unidade! Acerca da unidade, o que você tem a dizer?
PERGUNTA 05 – A unidade não é uma obra humana, é divina, visto que
Cristo pede para o Pai que nós sejamos um assim como Ele é com o Pai! Como
podemos viver tal realidade?
AUXÍLIO – A fé nos une de uma forma que absolutamente nada pode nos
separar visto que nos faz um naquilo que somos em Deus! Na vida de plena
unidade o projeto do próximo é percebido como o meu projeto, pois é isto que
nos ensina o testemunho de Cristo!
OREM JUNTOS, UNS PELOS OUTROS, PERMITINDO QUE O SENHOR
SE MANIFESTE EM SUA GLORIOSA PRESENÇA E NOS FAÇA UM PARA A
GLÓRIA DE SEU BENDITO NOME!

avisos
▪

▪

▪

BATISMO REGIONAL
o 10|06 às 20H
o todos os candidatos devem comparecer no próximo dia 28 as 17H
no auditório Orlando Silva
CONECTADOS | Encontro para casais
o 17|06 às 19H
o entrada franca
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

