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objetivos
•
•

MOSTRAR QUE MUITAS VEZES PARA QUE UMA SITUAÇÃO MUDE, SÓ PRECISAMOS TER UM
POSICIONAMENTO DE FÉ.
MOSTRAR QUE MAIS DO QUE MUDAR A SITUAÇÃO, O IMPORTANTE É QUE A MUDANÇA
ACONTEÇA EM NÓS

textos base: LUCAS 8.40-56 | JOSUÉ 2

desenvolvimento
Ouvimos esse final de semana duas mensagens que nos tocaram
profundamente e as duas falavam de um posicionamento de fé.
No caso de Raabe, sua postura de fé trouxe livramento para toda sua
família e fez com que todos experimentassem grande livramento. Ela não ficou
presa ao seu passado, sua condição, seu povo ou mesmo a destruição que estava
por vir, mas entendeu que Deus estava lhe dando uma oportunidade e se
posicionou. Inclusive sua postura de incluir sua família no pacto que fez com os
espias, mostra sua preocupação não somente com ela, mas com todos os seus.
No caso de Jairo também é muito interessante seu posicionamento.
Porque ele deixa para trás a sua posição na sinagoga, o que os seus amigos judeus
iriam pensar dele por procurar Jesus, deixa para trás as críticas que poderia
sofrer e tudo o mais, e se posiciona em ir atrás de Jesus. Ele não manda ninguém,
não envia um servo. Ele vai pessoalmente e ao chegar diante de Jesus se prostra
e implora por saúde para a sua filha. E mais do que isso enquanto estava a
caminho e recebe a notícia que sua filha estava morta, porém Jesus lhe dá outra
palavra e mais uma vez Jairo se posiciona crendo em Jesus e não em outras vozes
e nas circunstâncias.
PERGUNTA 1 – Em que área você se sentiu desafiado por Deus a se
posicionar?
PERGUNTA 2 – O que você entende que Deus quer mudar em você a partir
desse posicionamento?
PERGUNTA 3 – O posicionamento de Raabe e Jairo atingiram a vida de
outros também. Você entende que o seu posicionamento também atingirá a
outros? Quem? E de que forma?
PERGUNTA 4 – Um posicionamento de fé trouxe o impossível para a
realidade dessas duas famílias. Que realidade você gostaria que Deus mudasse,
que para você parece impossível?
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ORE COM SEU FAPE PELAS CAUSAS APRESENTADAS E DESAFIE OS
IRMÃOS A UM POSICIONAMENTO DE FÉ. SE ENTENDER QUE É
BENÉFICO. DESAFIE O SEU FAPE A ORAR UNS PELOS OUTROS ESSA
SEMANA, POR RESPOSTAS A CAUSAS IMPOSSÍVEIS.

avisos
▪

BATISMO REGIONAL
o Dia 8 de Dezembro as 19H30min
o Aulas iniciadas

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do Youtube TBC
TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

